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Defesa acusa Juíza do “olho milionário” de ter adulterado a decisão inicial

´1RYDVHQWHQoDµFRQWUD5RÀQR/LFXFR
- Graças à engenharia atribuída à magistrada Marina Augusto, a qualquer altura pode se concretizar o desejo da “mamã” Graça Machel de ver o réu na cadeia
Por Armando Nhantumbo

C

omo previmos, neste
semanário, o mediático caso de violência
doméstica que envolve
Josina Machel, a filha do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e um
ex-namorado de nome Rofino
Licuco, ainda vai dar que falar.
Documentos confidenciais a que
o SAVANA teve acesso descrevem aquilo que, para juristas que
comentaram ao nosso jornal,
é, simplesmente, grave. Não é
para menos, depois de ter deixado perplexa a opinião pública,
ao fixar uma multimilionária indemnização de 200.579.919,33
Meticais, a juíza Marina Augusto é acusada de ter adulterado a
histórica sentença que a 21 de
Fevereiro condenou o réu a uma
pena suspensa por um período de
cinco anos. Como resultado da
“nova sentença” atribuída à juíza
de Direito, Rofino Licuco pode,
a qualquer momento, recolher à
cadeia, concretizando-se o desejo da mãe de Josina, a influente
Graça Machel que, publicamente, disse que “não estou satisfeita
que a pena tenha sido suspensa,
eu esperava e desejava que o réu
fosse preso”. O caso, que pode ser
mais uma machadada sobre a desacreditada justiça moçambicana, já está, dentre vários órgãos,
no Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ).
A 21 de Fevereiro último, numa
sentença lida em sessão pública,
que o SAVANA testemunhou,
a juíza presidente da 3ª Sessão
do Tribunal Judicial do distrito
municipal KaMpfumo proclamava, solenemente, que “(…) os
juízes deste Tribunal acordaram,
por unanimidade, e em nome da
República de Moçambique, em
condenar o réu Roﬁno Felisberto Licuco (…) na pena única de
três anos e quatro meses de prisão
maior e seis meses de multa, à taxa
diária de 157.60, 00Mt, pena esta
que nos termos do art. 98, n° 4, do
C. Penal, suspende por um período de cinco anos. Condeno ainda
o réu nos termos do art. 34 do C.
P. Penal, no pagamento de uma
indemnização a favor da vítima,
a título de danos patrimoniais
que se ﬁxa em 579.919,33 Mt e a
título de danos não patrimoniais,
que se ﬁxa em 200.000.000,00
Mt. Fixo o máximo de imposto
de justiça. Boletins ao Registo
Criminal com cópias ao Arquivo
Central da PIC. Registe e notiﬁque. Maputo, 21 de Fevereiro de
2017”.
Acabava, assim, de ser lida, publicamente, a sentença que encerava

Marina Augusto, ao centro, no dia da leitura da sentença

apenas uma etapa do mediático
caso tipiﬁcado como crime de
violência doméstica contra a ﬁlha
de Samora e Graça Machel.
Terminada a leitura da sentença,
a magistrada judicial tratou de
informar ao réu que tinha 30 dias
para pagar a indemnização a favor de Josina Machel, como condição para não recolher à cadeia.
Sucede que o prazo dos 30 dias
não consta da sentença lida e assinada pelo colectivo de juízes e
notiﬁcada às partes interessadas,
conforme atesta uma das cópias a
que o SAVANA teve acesso.
Tratando-se de um processo com
uma tramitação de recurso especial que, ao abrigo da artigo 34,
n°1, da Lei n°29/2009, de 29 de
Setembro, segue os termos do
recurso do processo sumário, a
defesa interpôs recurso logo apôs
a leitura da sentença e, 15 dias
depois, lhe foi facultada, a 8 de
Março, uma certidão de sentença diferente do documento lido,
publicamente, no anterior dia 21.
Diferentemente do disposto na
sentença, a certidão datada de 6
de Março, também em poder do
SAVANA, impõe como condição para a manutenção da suspensão da pena, o pagamento dos
200.579.919,33 Meticais num
prazo de 30 dias.
Outra alteração tem a ver com a
referência, na certidão, de que o
réu é accionista de um grupo de
empresas, proprietário de pelo
menos duas residências localizadas na zona nobre da cidade de
Maputo, menção essa que, entretanto, não consta na sentença.

Sentença engavetada
Face a estas disparidades, a defesa
pediu para que lhe fosse mostrado o processo a ﬁm de comparar
o conteúdo da certidão que lhe tinha sido entregue com a sentença, efectivamente, notiﬁcada às
partes, aquela que foi lida na sala
e que era suposto ter sido, ime-

diatamente, anexa ao processo.
A defesa diz ter ﬁcado espantada quando lhe foi informada que,
por ordens da juíza, o documento
lido na sala não deveria ser junto
ao processo, mas sim guardado na
gaveta para evitar o seu extravio.
Dito e feito, ao que a defesa apurou, pelo menos até 14 de Março,
nenhuma sentença estava junta
ao processo.
Tentativas de obter esclarecimentos junto à juíza redundaram em
fracasso, ante o silêncio de Marina Augusto, até que a 15 de
Março corrente, a defesa do réu
submeteu, ao presidente e conselheiros do Conselho Superior da
Magistratura Judicial (CSMJ),
uma participação contra aquela magistrada judicial. Um dia
depois, a 16, a defesa submeteu
outra participação, também contra Marina Augusto, dessa vez à
procuradora-chefe da cidade de
Maputo, com conhecimento do
presidente do Tribunal Supremo
(TS), da procuradora-geral da
República (PGR), do Conselho
Superior da Magistratura do Ministério Público, da Comissão de
Petições da Assembleia da República (AR), do Provedor da Justiça e da Comissão Nacional dos
Direitos Humanos (CNDH).
Nas duas missivas, que fazem
parte de todo um dossier que o
SAVANA interceptou, a defesa
questiona: “Como se explica essa
atitude da senhora Juíza? Mandar
guardar na gaveta uma sentença com receio de que seja extraviada?! Porquê assim, quando a
mesma já tinha sido publicada?”,
acrescentando que a única explicação que pode ser dada é de que
a juíza estava a estudar formas de
alterar a decisão e incorporá-la,
às escondidas, ao processo, como
atesta a certidão facultada à defesa.

Simulação da justiça
Para a defesa, a atitude da juíza

presidente da 3ª Sessão do Tribunal Judicial do distrito municipal
KaMpfumo não deve ser vista de
forma isolada, pelo contrário, ela
solidiﬁca as suspeitas de sempre
sobre a forma como a magistrada
vem conduzindo o processo.
Lembra que, em sede de julgamento, denunciou falsidade do
exame elaborado e assinado pela
médica legista Jacinta Silveira.
No Tribunal, a defesa denunciou
que o exame não foi realizado na
medicina legal e que as conclusões
que trazia, de que Josina perdeu
a visão devido a socos desferidos
por Roﬁno Licuco, não podiam
ser consideradas porquanto já não
era possível apurar as causas da
lesão sofrida no olho da queixosa,
visto que passavam 30 dias após o
evento, além de que, depois da referida lesão, a ofendida tinha sofrido duas intervenções cirúrgicas
por si agressivas ao órgão.
“(…) durante a audiência de discussão e julgamento, a Sra. Jacinta Silveira, a médica legista, veio a
conﬁrmar as suspeitas da defesa,
ao confessar que o exame de sanidade contestado tinha sido realizado na residência da queixosa
(…) como também, durante as
alegações, ﬁcou demonstrado que
entre a Sra. Jacinta e a queixosa
existe uma relação de familiaridade (…) mas que, nem com isso,
a meritíssima cuidou de retirar
dessas revelações as necessárias
consequências jurídico-legais em
relação ao valor probatório a atribuir ao exame que serviu de base
à condenação do réu (…)” referem os documentos submetidos,
semana ﬁnda, às instâncias superiores de justiça.
A defesa avança que, num gesto
de arrogância, a juíza não satisfez os pedidos do réu, justamente
porque contrariavam a agenda da
magistrada que, alegadamente,
era julgar, o mais rapidamente
possível, e, mesmo que as provas
fossem forçadas ou mesmo ine-

xistentes, produzir, a todo o custo,
uma decisão condenatória que
satisﬁzesse, fundamentalmente, o
pedido indemnizatório solicitado
pela ﬁlha de Graça Machel. A
isso, a defesa chama de simulação
de justiça.
“Realizado o julgamento, e mesmo depois de tomada a decisão,
assiste-se a um esforço de ajustamento da sentença por parte da
Sra. Juíza, visando a corporação
de elementos que visem garantir
o pagamento forçado da indemnização, que é no fundo o grande
objectivo de toda esta encenação
que começa com a invenção de
uma agressão que nunca existiu,
encenação continuada e garantida a sua materialização pela Sra.
Juíza Marina Augusto, que ocupando uma posição privilegiada
nos poderes do Estado, tem tudo
para manipular e conformar o
processo, com vista à consecução
dos objectivos pretendidos”, lê-se
nos documentos em nosso poder.
A defesa vinca que, ao se extraviar
a sentença lida a 21 de Fevereiro
e substituída por uma certidão de
conteúdo diferente e mais gravoso para o réu, Roﬁno Licuco tem
de viver com medo de ser preso
a qualquer altura, quando da sentença publicada não havia medida
no sentido de que dentro de 30
dias tinha de pagar a “elevadíssima” indemnização, sem o que
perde os benefícios da suspensão
da pena.
Ao CSMJ, a defesa pede que seja
instaurado inquérito visando apurar estes factos, determinando-se,
consequentemente, a suspensão
dos termos do recurso e da acção
em si, até que o órgão máximo da
magistratura judicial tenha por
esclarecido o caso.
Solicita-se ainda que, enquanto se
buscam os esclarecimentos, a juíza Marina seja, temporariamente,
afastada do caso e indicado, para
o seu lugar, qualquer outro juiz
que garanta uma condução isenta
dos posteriores termos que faltam
por cumprir.
É entendimento da defesa que
a parte aditada à certidão da
sentença, que se refere a 30 dias
como prazo para o réu perder
os benefícios da pena que lhe
foi aplicada e ao fazer menção
de que o réu é accionista de um
grupo de empresas e proprietário
de pelo menos duas residências
localizadas na zona nobre da cidade de Maputo, vem constituir-se numa verdadeira condenação
e num verdadeiro julgamento,
quando, à luz do n° 1, do artigo 666 do C.P.Civ., proferida a
sentença, ﬁca imediatamente esgotado o poder jurisdicional
do juiz quanto à matéria da
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causa, podendo apenas, à luz do
n° 2 do mesmo artigo, rectiﬁcar
erros materiais, suprir nulidades,
esclarecer dúvidas existentes na
sentença e reformá-la quanto a
custas e multa e não corrigir um
erro de julgamento como sucedeu
no “caso Josina”.

Atitude criminosa
A defesa não tem dúvidas de que
se está perante uma acção de falsiﬁcação protagonizada pela juíza.
“Trata-se de uma atitude de verdadeira desonestidade, criminosa
e que justiﬁca a todos os títulos de
suspeita de que ela age em favorecimento injusto à parte queixosa,
certamente, a troco de algo que só
ela pode esclarecer”, anota.
À procuradora-chefe da cidade, a
defesa recorda que, à luz do artigo 537, n° 1, al. a), do C. Penal,
será punido com pena de prisão
maior de dois a oito anos, o servidor público que, no exercício das
suas funções, cometer alguma falsiﬁcação que prejudique ou possa
prejudicar terceira pessoa ou o
Estado, em escritura pública, título, diploma, auto ou escrito de
igual força, fabricando um documento inteiramente falso.
Para a fonte, a sentença é um
documento com vigor igual a
de uma escritura pública, sendo
que a alteração feita pela juíza
é, excessivamente, gravosa para
o réu, até porque, estamos a citar a defesa, dúvidas não podem
existir de que ao ﬁxar um prazo
tão curto de 30 dias para o pagamento da astronómica quantia de
200.579.919,33 Meticais, a juíza
fê-lo ciente das diﬁculdades que o
ex-namorado de Josina teria para
arranjar essa soma e, dessa forma,
conseguir que ele fosse preso e
executado nos seus bens.

Vontade da “mamã” Graça
Cerca de duas horas depois da leitura da sentença, na terça-feira de
21 de Fevereiro, a activista Graça
Machel, mãe de Josina, reagia à
histórica decisão, em conferência
de imprensa. Graça, viúva Samora Machel e Nelson Mandela, o
ícone da Nação arco-ires, dizia-se
satisfeita com a condenação em
si, mas insatisfeita pela suspensão
da pena.
“Eu não estou satisfeita que a
pena tenha sido suspensa, eu esperava e desejava que o réu fosse
preso”, declarou, publicamente,
Graça Machel que, na ocasião,
acrescentou que, independentemente, da sentença do Tribunal, há uma outra sentença, essa
maior, que Roﬁno Licuco tem e

da qual não se livrará nunca até
ir à cova: o sangue da ﬁlha Josina que terá ﬁcado nas mãos do
ex-namorado durante a suposta
agressão.
Na óptica da defesa, a atitude da
juíza Marina força uma ideia de
alinhamento em como os comentários de Graça Machel eram um
recado para o Tribunal, no sentido de que era necessário encontrar forma, qualquer que fosse, de
mandar o réu para a cadeia.
“(…) de acordo com informações
em poder da defesa, a conferência
(de imprensa) em alusão, na verdade, fora convocada no sábado
anterior à segunda-feira que seria
o dia da leitura da sentença, facto
que força a acreditar na opinião
de alguns círculos de opinião
de que a queixosa e a família já
sabiam do veredicto e que a sua
presença na audiência de leitura
da decisão não era mais do que o
cumprimento de uma formalidade e mesmo para enganar o público com gestos emocionais de
abraços e choros de ocasião”, diz,
aventando que o comentário que
a senhora juíza da causa teceu depois da leitura da sentença, dando
conta de que o réu tinha 30 dias
para pagar a indemnização, sob
pena de ir à prisão, há de ter sido
resultado de alguma chamada de
atenção de alguém que teve acesso prévio à decisão de que ela não
tinha mencionado o prazo dentro
do qual a indemnização devia ser
paga.
O documento termina solicitando, dentre várias medidas, que a
procuradora-chefe da cidade de
Maputo desencadeie o necessário
procedimento criminal contra a
juíza presidente da 3ª Sessão do
Tribunal Judicial do distrito municipal KaMpfumo, visto que a
alteração da sentença conﬁgura
crime de falsiﬁcação nos termos
da Lei.
Vale lembrar que, à saída da sala,
no dia da leitura da sentença,
a defesa do réu, inconformada
com a decisão da juíza, prometeu recorrer. “Esperamos que o
Tribunal de Recurso decida com
a devida equidade”, disse, na altura, a advogada Anita Sumburane. A juíza Marina Augusto, que
ignorou vários pedidos da defesa,
também não se dignou a reagir
às insistentes ligações do SAVANA. Para já, caberá a quem
de direito lidar com o assunto.
Entretanto, juristas que falaram,
ao nosso jornal, sob condição de
anonimato, classiﬁcaram o caso
como, simplesmente, grave.
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Para a presidência do pelouro da agricultura na CTA

$PELomRSHORSRGHUDJLWDHOHLo}HV

A

presidente da Associação
dos Fruticultores de Moçambique (FRUTISUL),
Ruth Tatina Mata, é acusada pelos seus correligionários de
recorrer a manobras dilatórias para
retardar e boicotar o processo que
culminou com a eleição de João Jeque para a presidência da Federação
Nacional das Associações Agrárias
de Moçambique (FENAGRI), pelouro responsável pela agricultura na
Confederação das Associações Económica de Moçambique (CTA).

O escrutínio que terminou com a
eleição de novos órgãos sociais da
FENAGRI materializou-se em sede
de Assembleia-geral extraordinária
realizada na passada quinta-feira, 16,
onde para além de João Jeque, entrou
na corrida a candidata Ruth Tatina
Mata.
De fontes próximas do processo, o
SAVANA soube que a Assembleia-geral extraordinária foi realizada
com o intuito de eleger o substituto
de Samuel Chissico que ocupava o
cargo há dois mandatos.
Para conseguir seus intentos, Ruth
Mata terá recorrido a organizações
entranhas à federação e exigiu que as
mesmas, pelo facto de já terem manifestado o interesse de aderir à organização, deviam ter o direito de voto.
É que, dias antes da realização das
eleições, três novas associações terão solicitado o interesse de aderir à
FENAGRI. Trata-se da Associação
de Comércio, Indústria e Serviços
(ACIS), Associação de Agricultores
de Moamba e a AWABMOZ.

João Jeque e Samuel Chissico na hora de consagração dum processo eleitoral cuja
disputa esteve envolta de mistérios

Sucede que, não obstante as três associações terem manifestado o interesse de integrar a federação, ainda não
tinham sido formalmente integradas,
pelo que não tinham direito ao voto.
No caso concreto da ACIS, segundo
fontes do SAVANA, o seu objecto
não está relacionado com a agricultura, mas sim a indústria, comércio e
serviços.
Devido ao facto, o presidente da mesa
da Assembleia-geral, Faizal Lacá, ordenou a retirada da ACIS. A decisão
não agradou a candidata Ruth Mata

e, em solidariedade com a ACIS,
retirou-se da sala, arrastando consigo
outras associações como a FRUTISUL, Associação Moçambicana de
Madeireiros (AMOMA), AWABMOZ e a Associação Algodoeira de
Moçambique (AAM).
A saída do grupo obrigou a interrupção da reunião para efeitos de veriﬁcação do quórum.
Tendo em conta que a FENAGRI
tem 23 associações, com o abandono
do grupo de Ruth Mata ﬁcaram 15
associações, um número suﬁciente

para se prosseguir com as actividades
que depois culminaram com a votação.
Falando ao SAVANA, Samuel
Chissico, presidente cessante, disse
que a FENAFRI está aberta para
receber novos membros, porém, há
procedimentos estatuários que devem ser seguidos e isso não foi obedecido no caso concreto da aﬁliação
da ACIS e AWABMOZ.
Sublinhou que o pedido de adesão
das duas associações tinha dado entrada ao órgão, mas a sua ﬁliação ainda não tinha sido deliberada, pelo que
não tinham poder de voto.
Ademais, diz Chissico que a ACIS
é uma associação que não tem outro
objecto e não vai de acordo com os
princípios seguidos pela FENAGRI.
Por seu turno, Daniel Dimas, vice-presidente do Conselho da direcção
da FENAGRI, referiu que o processo
eleitoral na sua federação chegou ao
ﬁm com a eleição de novos membros
e a outra lista cabe reconhecer o grupo vencedor.
Dimas referiu que estranha o facto
de a candidata Ruth ter recebido o
mandato de voto de algumas associações que não se ﬁzeram presente,
para horas depois usar o nome das
mesmas associações para impugnar o
processo.
“Achámos que houve precipitação
dos colegas da outra lista, porque
desde sempre procuram antecipar as
coisas. Primeiro obrigaram que associações que ainda não estavam com
ﬁliação aprovada tivessem o direito a
voto e, fracassada essa intenção, tentaram boicotar o evento. Isso é com-

plicado”, desabafou.
Em contacto com o SAVANA,
Ruth Mata negou as acusações alegando que tudo não passava de tentativas de difamá-la.
Referiu que a eleição dos órgãos sociais da FENAGRI foi ensombrada
por várias irregularidades e que ditaram o resultado ﬁnal.
Mata negou que tenha tentado introduzir ilegalmente pessoas entranhas
à associação e impugnou a eleição
porque está encharcada de vícios insanáveis.
“Abandonamos o processo porque
vimos que não havia condições para
participar. O resultado já estava previamente deﬁnido e não quisemos ser
convenientes”, desabafou.
O mesmo cenário por Jorge Chacate,
presidente da Associação Moçambicana de Madeireiros (AMOMA).
Contudo, outras fontes relacionadas
ao processo garantiram ao SAVANA que a pretensa candidatura visava a angariação de mais votos para
determinada lista para as próximas
eleições na Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), organização que representa o
sector privado em Moçambique.
Ao que o SAVANA apurou, a FENAGRI está a intentar uma acção
junto à Procuradoria Geral da República, com vista a se veriﬁcar a autenticidade das cartas em que a candidata Ruth Mata e Jorge Chacate são
outorgados poderes de impugnar a
eleição dos novos órgãos desta agremiação, que representa os agricultores em Moçambique.
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Por Argunaldo Nhampossa
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om as empresas mergulhadas numa crise
financeira profunda e
com o futuro incerto,
os trabalhadores das empresas
Telecomunicações de Moçambique (TDM) e Moçambique
Celular (mCel) pedem a intervenção do presidente da República, Filipe Nyusi, para que
devolva a sustentabilidade das
empresas bem como o desenvolvimento do sector público
das comunicações, que no preciso momento se encontra bastante enfraquecido.
Através do Sindicato Nacional das Telecomunicações de
Moçambique (SINTELIMO),
os trabalhadores das TDM e
mCel, preocupados com a contínua degradação da situação
ﬁnanceira, das condições de
trabalho e do incumprimento das obrigações das empresas para com os fornecedores,
banca e trabalhadores, têm se
desdobrado, desde 2015, em
contactos com o Governo, no
sentido de obter informações
precisas rumo à reversão da si-

tuação, visto que o colapso das mesmas tem impactos severos nas suas
vidas.
O primeiro a ser solicitado sobre
a deterioração das condições foi o
ministro da tutela, Carlos Mesquita, por duas vezes ( Junho de 2015 e
Dezembro de 2016) que mesmo perante insistências não se dignou em
responder aos trabalhadores.
Em Agosto de 2015, as duas empresas foram visitadas pelo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, que in loco testemunhou a crise
em que estavam mergulhadas tendo
na ocasião deixado recomendações
às respectivas direcções no sentido
de melhoria da gestão das empresas.
Na ocasião, Carlos Agostinho do
Rosário manifestou a sua preocupação com a falta de pujança nos investimentos das duas empresas.
“Na concorrência, ganham os que
mais inovam e perdem os que não
inovam. Ganham os que têm os recursos humanos mais motivados e
perdem os que não os têm. Ganham
os que promovem o investimento
e perdem os que não fazem”, disse o PM aquando da visita às duas
empresas. Na mesma ocasião, Carlos Agostinho do Rosário se fazia

acompanhar pelo responsável do pelouro, Carlos Mesquita, que na sua
comunicação com a imprensa reconheceu a situação deﬁcitária em que
as duas empresas, a mCel e TDM,
se encontravam.
Segundo um comunicado conjunto dos trabalhadores das duas empresas, passados nove meses e sem
nenhum sinal de melhoria que pelo
contrário dava indicações de agravamento, o grupo, uma vez mais através do seu sindicado, decide recorrer
a outra instância superior, que neste
caso foi o primeiro-ministro, Carlos
Agostinho do Rosário que, por sua
vez, não respondeu às solicitações de
audiência.
Desesperados com a sua condição,
os trabalhadores lançam o seu último grito de socorro ao presidente
da República, Filipe Nyusi, a quem
solicitaram, na passada quinta-feira,
uma audiência para, dentre outros,
colherem esclarecimentos adicionais
sobre a sustentabilidade e desenvolvimento das empresas de comunicação, que neste momento estão com
as contas no vermelho.
O sindicato diz que há bastante
tempo as empresas vêm enfrentando diﬁculdades de competitividade

no mercado bem como na capacidade de honrar com os seus compromissos com fornecedores, credores,
bancos e trabalhadores.
A par da crise que afecta as empresas públicas de comunicação, outro
fantasma que perturba aquele grupo é a fusão das duas empresas que
deverá ditar o afastamento de 800
trabalhadores, dos quais 500 TDM
e 350 na mCel.
O processo de fusão já vai atrasado e, no meio desse sinuoso caminho, foram adiadas várias reuniões
de Assembleia-geral, sendo que os
trabalhadores lamentam a falta de
esclarecimento por quem de direito.
Assim, entendem que, esta situação
está a aumentar um mau ambiente
de trabalho por falta de perspectiva,
dado o clima de incerteza que paira.
Esta quarta-feira, o SAVANA contactou a assessoria de imprensa da
mCel e TDM, tendo enviado questões para obter mais informações
sobre o assunto, mas até à hora do
fecho do jornal não foi possível ter
respostas.
As TDM têm um burraco ﬁnanceiro que ronda os 500 milhões de
meticais e, na altura da visita, houve
uma recomendação governamental

de elaborar um plano detalhado
de investimento para reverter
a situação e voltar a tornar-se competitiva. Publicamente
sabe-se apenas que a mCel está
com as contas no vermelho,
que ﬁzeram com que perdesse
a liderança do mercado da telefonia móvel para a Vodacom
e Movitel. A primeira operadora de serviços de telefonia
móvel no país é detida pela em
74% pela TDM e os restantes
26% pelo Instituto de Gestão
de Participações do Estado
(IGEPE), e de acordo com o
Governo registou um atraso
de investimento nos últimos
quatro anos e tinha a missão de
acelerar o passo para reconquistar o lugar que um dia ocupou.
A queda ﬁnanceira das duas
empresas é associada ao facto do partido que sustenta o
Governo ter recorrido àquelas
empresas como sacos azuis para
alimentar a sua teia de negócios, por detrás de uma promíscua relação partido-Estado e
ﬁnanciar campanhas eleitorais.
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Os pecados de Mesquita com o INGC
Por Armando Nhantumbo

N

a semana em que a Comissão Central de Ética
Pública (CCEP) confirmou, em deliberação
remetida ao Gabinete Central de
Combate à Corrupção (GCCC),
que o Ministro dos Transportes e
Comunicações, Carlos Mesquita,
incorreu numa situação de conflito
de interesses, o SAVANA retoma
o polémico negócio, mais um envolvendo o ministro-empresário
e, desta vez, com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
(INGC), para mostrar as irregularidades de que enferma o concurso
orçado em 20 milhões de Meticais.
A lista das irregularidades neste
negócio que aguarda o parecer da
CCEP é, simplesmente, longa e
conheça a seguir os seus contornos.
A 04 de Maio de 2016, o INGC
enviou três cartas para as empresas
Trans Derby Trading, Transportes
Fernando Monjane e a Transportes Carlos Mesquita (TCM), a solicitar propostas financeiras para o
transporte de alimentos. As duas
primeiras empresas estão sediadas
em Maputo, sendo a TCM, a única domiciliada na Beira, de onde o
negócio devia ser efectuado, o que, à
partida, conferia vantagem estratégica à empresa do ministro.
Dito e feito, as duas empresas de
Maputo responderam, negativamente, ao convite do INGC, alegando o conflito armado que na
altura afectava o país, visto que
teriam de movimentar camiões vazios de Maputo para Beira, sendo
que, no percurso, iriam enfrentar o
troço que mais sofria ataques militares, nomeadamente, os cerca de
100 quilómetros entre o Rio Save e
Muxúnguè. Portanto, a TCM, tendo sua base na Beira, estava livre de
percorrer este troço.
O que não se compreende é porquê
o INGC não convidou outras empresas do centro do país, optando
por empresas do sul para concorrerem com a TCM.

Adjudicar para depois
anunciar
O anúncio de adjudicação do concurso à TCM foi feito a 20 de Fevereiro de 2017 (no jornal Notícias),
no mesmo dia em que a adjudicação
foi comunicada à Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições
(UFSA), mas o transporte de alimentos já tinha sido realizado em
Junho e Julho de 2016, ou seja, houve demora de cerca de mais de oito
meses para o INGC comunicar à
UFSA e anunciar ao público que o
transporte de alimentos tinha sido
adjudicado à empresa do ministro
dos Transportes e Comunicações.
No entanto, no procedimento administrativo de contratação, o
anúncio de adjudicação directa é
um procedimento para indicar que
a entidade pública contratou serviços de uma determinada empresa
que, num futuro próximo, irá prestar os serviços constantes no contrato entre as partes.
A publicação da adjudicação da
contratação pública é fundamen-

tal para a transparência dos actos
do Estado, uma vez permitir que
a empreitada adjudicada possa ser
fiscalizada pelas entidades competentes do Estado e pelos cidadãos.
É a publicação que permite que,
por exemplo, havendo reclamação
de quem se sentir lesado, possa
fazê-lo em tempo útil. No negócio
Mesquita-INGC, foram esvaziados
os objectivos da publicação da adjudicação.

devem melhorar, significativamente, os seus procedimentos de controlo de modo a punir, severamente,
os servidores públicos que usam
deste tipo de estratégias para delapidar o erário público.

Ministro improbo

Serviços executados sem
JDUDQWLDÀQDQFHLUD
De acordo com o decreto n.º
5/2016, de 08 de Março de 2016,
que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitadas e Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, a
Garantia Provisória, que é a condição de aceitabilidade da proposta, é
prestada no acto de apresentação da
proposta nos concursos cujo valor
estimado é superior a três milhões
e quinhentos mil meticais para fornecimento de bens e prestação de
serviços.
Mas a TCM não ajuntou garantia
financeira no processo de contratação para o transporte de alimentos
e, mesmo assim, foi aceite a executar a empreitada.
Entretanto, a 28 de Junho de 2016,
a TCM apresentou ao INGC uma
cópia de cheque do Banco Único,
com valor facial de 5 milhões de
Meticais, o correspondente a 25%
do valor do contrato que lhe foi adjudicado. De acordo com a responsável da Unidade Gestora Executora de Aquisições no INGC, Maria
Paunde, o cheque não foi visado,
mas veio como garantia financeira,
o que contraria a lei de contratação pública, que só aceita o cheque
como garantia se este for visado.
Foi assim que, mais tarde, a 21 de
Dezembro do mesmo ano, a TCM
apresentou ao INGC uma garantia
bancária passada pelo Millennium
Bim, no valor de 95 mil meticais,
válida até 21 de Junho de 2017.
Mas mesmo essa garantia é problemática porque não cobre o período
do contrato, que é de um ano e é
muito inferior a 10% do valor do
contrato, que deveria ser de 2 milhões de meticais.

Contrato sem data
Do processo de contratação consta
um contrato de prestação de serviços, com o número 25/A001652/
AD/n.º 42/INGC/2016. Porém, o
contrato, assinado por Celso Alexandre Fortes Mesquita da parte
da TCM e João Osvaldo Moisés
Machatine, em representação do
INGC, não tem data, mês e muito
menos a assinatura. Apenas consta
que é de 2016.
Trata-se de uma situação que impossibilita saber se o serviço de
transporte foi realizado antes ou
depois da assinatura do contrato.
O mesmo contrato não foi enviado
ao Tribunal Administrativo (TA),
para fiscalização prévia, mas já foi
executado e parte do pagamento foi
efectuada.

Carlos Mesquita já deu provas
bastantes para ser afastado do cargo
de ministro

Documentos essenciais
entregues depois da prestação de serviços
Documentos essenciais que atestam
a conformidade da empresa TCM
com a lei moçambicana só foram
entregues ao INGC depois da prestação de serviços ter iniciado.
São documentos como a Certidão
de quitação passada pelo INSS para
certificar que a TCM faz a canalização de descontos de segurança
social dos seus trabalhadores, que só
foi passada a 01/11/2016, a Certidão da Autoridade Tributária, que
confirma que a TCM não é devedora da Fazenda, que foi passada
pela Unidade de Grandes Contribuintes da Beira a 29/09/2016 e
a Declaração do Tribunal Judicial
Provincial de Sofala, que confirma
que não corre processo de execução
que afecta o património financeiro
da TCM, que foi emitida a 23 de
Setembro de 2016.
Toda esta situação processual irregular na contratação da TCM vem
se juntar a um potencial tráfico de
influência que possa ter sido exercido junto do INGC para a decisão
final da adjudicação.

Tentativa de ludibriar
Ao adjudicar contrato sem concurso
e sem anúncio no devido momento, a favor da empresa do Ministro
dos Transportes e Comunicações,
o INGC violou o decreto que regula a contratação de empreitadas
de obras públicas, fornecimento de
bens e prestação de serviços ao Estado.
Os contratos executados sem prévia
publicação das respectivas adjudicações podem ser nulos, daí que o TA
deve fiscalizar e esclarecer a legalidade da publicação retroactiva de
adjudicação de obras já executadas.
A publicação, este ano, da adjudicação dos contratos pode ser uma estratégia de prevenção de uma futura
auditoria pelos órgãos de controlo
externo, especificamente do TA,
numa clara tentativa de ludibriar
instituições fiscalizadoras do Estado, tais como o TA ou a Inspecção
Geral de Finanças.
O SAVANA sabe que, nos processos de procurement público, em
Moçambique, este tipo de prática
tende a enraizar-se nas instituições
públicas, em claro prejuízo do Estado, demonstrando que os órgãos
de controlo externo, tal como o TA,

Juristas comentam ao SAVANA
não haver dúvidas que o ministro
violou a Lei de Probidade Pública
(LPP) que, na alínea c) do n.º 1 do
artigo 32 estabelece que, sem prejuízo das proibições gerais, é proibido ao titular ou membro de órgão
público elaborar directa ou indirectamente, ou por representação,
contrato algum com a administração pública ou autárquica, ou com
empresas participadas pelo Estado.
O n.º 2 do artigo 32 estabelece que
se entende que contrata de forma
indirecta quem, ocupando algum
desses cargos nas empresas co-contratantes do Estado, seja cônjuge ou
pessoa que viva como tal, irmão, ascendente ou descendente do titular
ou membro de órgão público.
O resto é um exercício de interpretação: o representante da TCM é
irmão de Carlos Mesquita.
“Nunca poderia ter sido celebrado o
contrato entre o INGC e a empresa
do Ministro” esclarece ao SAVANA um jurista que impôs anonimato.
Confirma-se o recado do bastonário da Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM), Flávio Menete que, tomando Carlos Mesquita
como exemplo, denunciou, na abertura do ano judicial 2017, que a Lei
de Probidade Pública está sendo
violada de forma grosseira.
Outrossim, é preciso clarificar que
a decisão do INGC de contratar a
TCM para o transporte de produtos alimentares resultou do alerta
vermelho institucional declarado
pelo Conselho de Ministros na
sessão do dia 13 de Abril de 2016,
devido à seca que afectava as po-

pulações das zonas Sul e Centro.
Ora, Carlos Mesquita, segundo o
BRnº37, III Série, Supl., de 29 de
Março de 2016 – pág. 1558 – (23) é
accionista da TCM, sendo também
membro do Conselho de Ministros. Pode-se, por isso, inferir que o
ministro-empresário participou da
reunião que decidiu declarar o alerta vermelho institucional, de onde
obteve a informação em primeira
mão de que haveria a necessidade
de transportar alimentos para as
populações afectadas.
O que veio a suceder depois é que
foi a empresa de Carlos Mesquita a
maior beneficiária do transporte de
alimentos para as vítimas da seca,
encaixando 20 milhões de meticais
pela prestação do serviço ao INGC.
Aqui, quem também se queixa de
ter sido atropelado é alínea d) do
artigo 31 da mesma LPP, que prescreve que são deveres éticos do titular ou membro de órgão público
abster-se de participar na discussão
e deliberação de assuntos nos quais
tenha interesse particular susceptível de causar um conflito de interesses.
Sectores que se batem pela transparência na gestão da coisa pública
são da opinião de que, num contexto de crise financeira profunda que
o Estado moçambicano enfrenta, e
tendo em conta o profundo conhecimento acumulado pelo INGC
sobre o contexto onde opera, as
épocas mais críticas e propensas a
estiagem ou as cheias, seria crível
que a entidade que gere as calamidades naturais lançasse concursos
com antecedência para prestação de
serviços e apurasse uma short-list de
empresas que estariam de prontidão
em caso de urgências. Estas seriam
solicitadas a apresentar rapidamente as suas cotações para efeito
de adjudicação da melhor proposta económica e tendo em conta a
qualidade do bem e ou serviço que
deveriam prestar.

CCEP coloca dedo na ferida

E

nquanto se aguarda o posicionamento da CCEP sobre o contrato
entre o INGC e a TCM, o órgão central de gestão de conflitos
na Lei veio a público, esta semana, confirmar o que poucos duvidavam. Depois de analisar as circunstâncias em que o ministro assinou,
ano passado, em nome do Governo, memorandos de entendimento
com a Cornelder da Beira e de Quelimane, a quem concedeu benefícios
exclusivos de exploração dos portos das duas cidades, a CCEP concluiu
que Carlos Mesquita está em conflito com a Lei.
É que Mesquita é accionista da Cornelder, até porque, antes da sua
nomeação para o cargo de Ministro dos Transportes e Comunicações,
exercia o cargo de presidente do Conselho de Administração (PCA)
da empresa que gere os portos do centro de Moçambique. Quando foi
nomeado pelo presidente Nyusi como ministro, indicou o seu irmão
Adelino Mesquita para o substituir como PCA da Cornelder.
Ao SAVANA , Alfredo Gamito, que é porta-voz da CCEP e não
presidente do órgão, como erradamente, citamo-lo na nossa edição
passada, confirmou que, esta semana, o seu órgão respondeu ao pedido
do GCCC, emitindo um parecer que fundamentalmente dizia que o
ministro está em conflito com a Lei.
Caberá à unidade anti-corrupção proceder aos trâmites seguintes,
numa altura em que diversos actores da sociedade insistem que se quebre, com actos, a crença de que a justiça moçambicana é forte para os
fracos e fraca para os fortes.
Quanto ao negócio entre o INGC e a TCM, Gamito disse que agora o
seu órgão aguarda pelo posicionamento da Comissão de Ética sectorial
do lado do INGC para poder tomar o seu posicionamento final.
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Movida pelas gasolineiras por causa do preço dos combustíveis

*RYHUQRFHGHjSUHVVmRHVDFULÀFDRSRYR
Por Argunaldo Nhampossa

Q

uinze dias depois da
Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas (AMEPETROL) ter alertado o Governo
para a necessidade de subida dos
preços dos combustíveis, alegando que o modelo de compensação se mostrava desenquadrado
e poderia levar ao colapso da
indústria petrolífera, colocando
em causa a sustentabilidade económica do país, o Governo não
se fez de rogado e reviu em alta
os preços, com efeitos a partir
desta quarta-feira.
Na sequência disso, a noite da
última terça-feira foi marcada pela corrida aos postos de
abastecimento de combustíveis
como forma de minimizar, nos
primeiros dias, o impacto dos
novos preços dos combustíveis
que entravam em vigor 24 horas
depois. Extensas colunas de viaturas eram visíveis em quase todos os postos de abastecimentos
no centro da cidade. Não era para
menos, são seis meticais a mais
por litro de combustível que farão muita diferença nas contas no
final do mês. Com efeito, a gasolina passa dos anteriores 50,02
meticais por litro para 56.06 meticais, enquanto o gasóleo subiu
de 45.83 para 51.89 meticais por
litro. Por outro lado, o litro de
petróleo de iluminação registou
uma subida de oito meticais, ou
seja, passa dos 33.06 meticais
para 41.61 meticais. Por sua vez,
o gás doméstico (GPL) sobe de
58.54 meticais kg para 61.08 kg.
A última actualização dos preços
dos combustíveis verificou-se em
Outubro de 2016, quando o litro
de gasolina passou dos 47 meticais para 50 meticais, tendo o
gasóleo subido na altura dos 36
meticais o litro para 45 meticais.
A subida dos preços dos combustíveis é justificada pelo Governo
com o facto de estar a subsidiar o
preço de uma forma generalizada, o que não se ajusta à realidade
do país, pelos encargos que este
subsídio representa para a estrutura de custos do Estado. Sublinha o executivo que, ao praticar
os preços mais baixos da região,
Moçambique acaba de alguma
forma subsidiando as economias
dos países vizinhos em detrimento dos moçambicanos.
Depois da ruptura no abastecimento de gasóleo e gasolina em
finais de Janeiro do corrente ano,
a Associação Moçambicana das
Empresas Petrolíferas lançou um
grito de socorro, alegando que
estava a acumular enormes prejuízos devido ao preço que a indústria petrolífera tinha de suportar

Governo diz que vai aplicar na íntegra o dispositivo que estabelece a revisão de preços
de combustíveis numa base mensal

pela aquisição no mercado internacional e o preço convertido em
meticais, de venda ao público que
o sector era obrigado a praticar
no mercado doméstico pelo Governo. Para a AMEPETROL,
este problema era originado pela
falta de actualização dos preços
dos combustíveis que já havia resultado num crédito de USD70
milhões a ser pago pelo Governo.
Não tendo dinheiro para compensar as gasolineiras, o Governo
optou por ceder à pressão das gasolineiras e aumentar os preços.
No entanto, o Governo assegura
que continuará com a sua política de proteger os sectores mais
necessitados, como é o caso dos
transportes colectivos públicos e
privados de passageiros, os agricultores, a geração de energia
nos distritos (grupos geradores),
e as pescas (industrial e semi-industrial). Destaca também o
executivo a necessidade de começar a aplicar na íntegra o artigo
67 de decreto 45/2012 de 28 de
Dezembro que estabelece a necessidade de revisão dos preços
de venda ao público numa base
mensal, sempre que se verifique
uma variação do preço superior a
três por cento, ou caso haja alteração dos impostos. A aplicação
deste dispositivo pode marcar
uma viragem no mercado nacional petrolífero, uma vez que
de 2014 a 2016 o preço do barril
de crude foi baixando para mínimos históricos a nível mundial e
não se fez sentir no país. A título
ilustrativo, em Janeiro de 2016, o
barril de crude rondava os USD
27,88 e, na ocasião, Moisés Paulino, Director Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis
no Ministério dos Recursos Minerais, justificou com a subida do
dólar que se estava a registar na-

quele momento, que rondava os
57 - 60 meticais, uma unidade de
dólar.

Rever tarifa do chapa
Na sua comunicação, o ministério dos Recursos Minerais e
Energia garantiu que os transportes continuarão a beneficiar
do subsídio ao combustível para
não agravarem as tarifas cobradas
aos passageiros.
Mas este assunto não é do agrado
da Federação Moçambicana dos
Transportadores
Rodoviários
(FEMATRO) que culpa o Governo pela actual situação da crise
dos transportes na cidade capital
e não só. O anúncio do agravamento do preços dos combustíveis veio agudizar o já caótico sistema de transportes, pois muitos
transportadores não se fizeram à
rua, alegando que também têm
de aumentar o preço de “chapa
cem”, pois os custos operacionais
são insustentáveis.
Segundo Castigo Nhamane, presidente da FEMATRO, o subsídio atribuído pelo Governo não
resolve os problemas do sector,
porque está-se numa situação
em que os acessórios das viaturas
subiram de preços, facto que faz
com que registem prejuízos.
Nhamane diz que há nove anos
que a tarifa dos transportes públicos urbanos não é revista e
aponta que os transportes não
são feitos somente do preço dos
combustíveis, há outros encargos
que devem ser suportados, com
o agravante de que aquilo que o
Governo paga como subsídio não
é suficiente.
Citou um estudo feito pela Associação juntamente com o Governo e a CTA há cinco anos, que
indicava 19 meticais como preço
justo por se pagar, tendo na altu-

ra o Governo continuado com a
política de subsídios.
Para Nhamane, não há outra alternativa senão a revisão da tarifa
dos transportes públicos urbanos
que actualmente se situa entre os
7 a 9 meticais. Mas aponta que
é preciso coordenar tudo com o
Governo para que se encontre
uma melhor saída que satisfaça
as duas partes. Nestes termos, diz
que em cima da mesa das negociações com o Governo há uma
proposta de agravamento gradual
de 50 centavos em cada seis meses ou de um metical por cada
ano. Isto porque na actual conjuntura económica do país seria
difícil aumentar cinco meticais
de uma só vez.
Esta proposta é acompanhada de
uma outra de conversão do subsídio que o Governo lhes paga
em autocarros para aumentarem
as frotas dos serviços urbanos de
modo a minimizar a crise dos
transportes que se verifica. Nas
actuais condições os investidores deste sector não conseguem
renovar as suas frotas e a banca
também não aceita emitir créditos para este fim.
Em todo o país estão licenciados 8025 viaturas de transportes públicos urbanos, dos quais
o Governo paga mensalmente
um valor correspondente a 2500
viaturas e há que fazer redistribuição. Sucede que a maioria
transportadores que operam na
praça não estão licenciados, daí
que não têm acesso a este subsídio e Nhamane diz que não pode
defender ilegais porque lesam o
estado com o não pagamento de
impostos.
Questionado sobre os motivos da
subida dos preços nos transportes
inter-provinciais e não dos urbanos, referiu que naquele sector

há liberalização das tarifas desde que comuniquem o ministério. Refere que é justamente por
isso que há autocarros de luxo a
operarem, sendo que investidores
nacionais e estrangeiros estão a
apostar naquelas rotas por serem
rentáveis, facto que não se verifica nos transportes urbanos.
Por seu turno, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário,
reiterou, nesta quarta-feira, no
pódio da Assembleia da República, que o Governo irá manter os
subsídios aos combustíveis líquidos, concretamente do gasóleo
que sofreu uma variação em cerca
de seis (6) meticais.
Porém, o governante deixou claro
que vão só, e simplesmente, ter
acesso aos subsídios, os transportadores semi-colectivos devidamente licenciados. Os outros,
neste caso, os não licenciados
cujas estatísticas apontam ser a
maioria que garante o transporte
de pessoas e bens, não terão acesso às compensações disponibilizadas pelo Governo.
“É neste contexto que foram retomados os ajustamentos graduais dos preços de combustíveis
para assegurar a continuidade
e estabilidade no fornecimento
de combustíveis no nosso país.
Gostaríamos, porém, de assegurar que o Governo irá manter os
subsídios aos combustíveis para
os transportadores semi-colectivos licenciados”, garantiu Do
Rosário.
Adiante, disse Do Rosário que
se mantém igualmente, a redução em 50% da taxa sobre os
combustíveis no gasóleo para os
sectores produtivos da economia
nacional, nomeadamente a agricultura, a indústria mineira, energia e pesca.
Acrescentou que para manter
acessível o preço do petróleo de
iluminação, não será cobrado o
Imposto Sobre Valor Acrescentado (IVA) e taxas sobre combustíveis deste produto.
Apesar de não se ter alongado
nas explicações, ao ponto de dar
detalhes sobre como serão feitas
as compensações em função do
novo preço de gasóleo, o Governo, no ano passado, após o
reajuste que entrou em vigor no
passado dia 1 de Outubro, deu
a conhecer que a compensação
foi de 14, 83 MT/litro, isto à luz
do mecanismo de reembolso do
diferencial do preço do gasóleo
sempre que este for superior a
31,00MT/litro.
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Sociedade em Liquidação

Comissão Liquidatária

Convite para submissão de propostas para aquisição de viaturas do Nosso
Banco, SA – Sociedade em Liquidação
Na sequência do Despacho do Governador do Banco de Moçambique de 11 de
Novembro de 2016, e publicado no Boletim da República (I Série – Número 149) em
14 de Dezembro de 2016, que revoga a autorização para o exercício da actividade
conferida ao Nosso Banco, SA e ordena a sua dissolução e liquidação, a Comissão
Liquidatária vem, por este meio, convidar todos os interessados a submeterem
propostas para aquisição de viaturas abaixo indicadas:
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As propostas deverão ser submetidas, em carta fechada, à Comissão Liquidatária do
Nosso Banco, SA - Sociedade em Liquidação, na Av. 24 Julho, no 3549, Edifício Sede do INSS, 4º Andar, até às 17:00 horas do dia 31 de Março de 2017, em
Maputo.
Mais informações poderão ser obtidas no mesmo endereço, das 8:00 às 17:00
horas, ou pelo contacto 21407979/80.

Maputo, 15 Março 2017
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Policy Brief
Uma Logística Farmacêutica ainda
distante de responder às preocupações de
saúde do país: as fragilidades orçamentais
Sumário Executivo
A área de logística farmacêutica (LF)
é vital pelo facto de assegurar que os
medicamentos e produtos médicos estejam
disponíveis no país e nos pontos de entrega e
inclui seleção de medicamentos,
quantificação, procurement, controle de
qualidade, armazenamento, transporte e
distribuição.
O Governo de Moçambique reconhece a
importância deste sector e como parte da
agenda de reforma do MISAU desenhou o
Plano Estratégico de Logística Farmacêutica
(PELF) juntamente com o respectivo Plano
Operacional (2013).
O PELF visa responder a necessidade de
providenciar reformas a área de logística
farmacêutica melhorando a gestão financeira,
procurement, inventariação, gestão do
armazenamento, transporte, distribuição, uso
de medicamentos e gestão de recursos
humanos. Relatórios disponíveis apontam

Em Moçambique a LF é
actualmente uma das áreas
menos favorecidas em termos
de dotação orçamental
cabendo-lhe apenas

para a existência de vários desafios na
implementação do PELF sendo que a falta
de recursos financeiros é um dos maiores
desafios para a implementação do quadro
de recomendações deste documento.
Em Moçambique a LF é actualmente uma
das áreas menos favorecidas em termos
de dotação orçamental cabendo-lhe 7%
do total de envelope de recursos do
sector da saúde projectados até 2019
(MISAU/DNPC, 2013). Esta tendência ao
ser estacionária ao longo dos próximos 5
anos certamente estará em descompasso
com a expansão e aumento da demanda
pelos serviços públicos de saúde o que
poderá comprometer a prestação do
sector de saúde.

81%
A actual fonte de financiamento e práticas de
alocação orçamental na área de LF é também
problemática. A estimativa da taxa de desperdício
de medicamentos e consumíveis representa cerca
de 15% do investimento total da área de Logística
Farmacêutica. Uma redução da taxa de desperdício
para 5% implicaria numa economia de 332 milhões
de dólares durante o PESS 2014 - 2019 (Dutta et al.,
2014). Adicionalmente mais de 81% dos fundos para
área de medicamentos são financiados por parceiros
externos (Dutta et al., 2014). Esta dependência de
fundos externos é preocupante num cenário de
incerteza do financiamento externo ao sector de
saúde (Dutta et al., 2014).

7%

dos fundos para área de
medicamentos são financiados por
parceiros externos.

Os níveis de satisfação da disponibilidade de
medicamentos essenciais a nível central apesar de
registarem progressos contrastam com a
disponibilidade de medicamentos a nível das
unidades sanitárias (MISAU, 2013, 2014). Várias
Organizações da Sociedade Civil (OSC) incluindo a
N´weti, MSF o CIP tem denunciado sistemáticas
rupturas de medicamentos nas unidades sanitárias
das províncias do sul, centro e norte do país. Face as
rupturas sistemáticas de medicamentos nas unidades
sanitárias e a imprevisibilidade do financiamento
externo é crucial que o Governo de Moçambique
incremente o volume de financiamento para a área de
LF sobretudo na base de recursos domésticos. A falta
de recursos está a afectar grandemente a
implementação do PELF e de igual modo a
capacidade do sector de saúde em providenciar de
forma eficiente serviços de saúde de qualidade.

Mensagens-chave
O peso da logística farmacêutica será de 7% entre
2014-2019;
A expansão e demanda a nível do sector de saúde nos
próximos anos não será acompanhado pelo incremento
necessário de recursos para o sector de LF;
É importante asegurar o aumento de fundos domésticos
para a área de LF preferencialmente com base em fontes
internas, de modo a permitir a implementação das
recomendações do PELF
A taxa de desperdício de medicamentos e consumíveis
tem um peso significativo no orçamento de logística
farmacêutica situando-se em cerca de 15%;
O sector da saúde é extremamente dependente de
fundos externos. 81% dos fundos para medicamentos
vem de fundos externos;

Há evidências preocupantes de rupturas
sistemáticas de medicamentos nas
farmácias públicas do país. Estudo
conduzido pela N´weti em 37 unidades
sanitárias de 4 províncias do país usando o
cartão de pontuação comunitária
constatou que as rupturas constantes de
stocks de medicamentos essenciais é uma
das barreiras ao acesso a serviços de saúde
de qualidade. Outro estudo realizado por
Wagenaar et al. (2014) na província de
Sofala no qual avaliou 26 unidades
sanitárias constatou que apenas uma
unidade sanitária avaliada em 2011, 2012
e 2013 tinha os 15 medicamentos
essenciais.
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Financiamento da Logística
Farmacêutica para período
2014-2019
Para o período de vigência do Plano
Estratégico do Sector da Saúde – (PESS
2014-2019) o custo projectado para
financiar o sub-sector de LF será de
cerca de 7% do total de envelope de
recursos para esse período, colocando-o
como um dos sub-sectores menos
favorecidos, em termos de alocação de
recursos no sector da saúde. Em
comparação 35% do orçamento do
sector de saúde irá para a área de
assistência médica e 27% para área de
recursos humanos (MISAU/DNPC, 2013).
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Em Moçambique a LF é
actualmente uma das áreas
menos favorecidas em termos
de dotação orçamental
cabendo-lhe apenas

7%

Peso da Logística Farmacêutica no orçamento
GRÁFICO 1:
do sector de saúde 2014-2019
Peso da Logística Farmacêutica
no orçamento
do sector de saúde 2014-2019
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Com base nessas mesmas projecções,
nota-se que os níveis de alocação
orçamental não irão variar ao longo dos
próximos 5 anos. O actual envelope de
recursos para área de Logística
Farmacêutica, ao situar-se, de forma
estacionária (7%), não irá acompanhar a
expansão e demanda projectada para o
sector de saúde para este quinquénio. A
disponibilidade de medicamentos e, em
última análise, a qualidade de provisão
de serviços públicos de saúde poderão
estar em risco.

18%

27%

27%

Fonte: Adaptado do PESS 2014-2019
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Fonte: Adaptado do PESS 2014-2019

Nos próximos 5 anos o país poderá construir mais
hospitais e formar mais técnicos de saúde para
reforçar o sector, entretanto estes aspectos só
surtirão efeito se efectivamente esse esforço for
complementado, entre outros aspectos, com maior
e melhor disponibilidade de medicamentos
essências. Antecipamos constrangimentos sérios na
componente de LF se não formos além da cifra de
7% por ano até 2019.
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Fontes de financiamento
da Logística Farmacêutica
no período 2010-2015
GRÁFICO 2

Fontes de financiamento da Logística
Farmacêutica de 2010 a 2015
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O financiamento da LF,
incluindo suprimentos médicos
consumidos no sector público
de prestação de cuidados de
saúde, bem como os encargos
operacionais do sistema
logístico, provêm do
Orçamento do Estado (OE) e da
ajuda de parceiros
internacionais de
desenvolvimento (fundos
externos). O pagamento pelas
famílias de uma taxa fixa por
cada prescrição aviada nas
unidades sanitárias também
contribui para o financiamento,
embora em proporções ínfimas,
como mostra o gráfico 2.
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Fonte: REOs (2010-2014), DAF-MISAU

Os fundos dos parceiros internacionais de desenvolvimento
(ajuda externa) são canalizados por duas vias: uma, o fundo
comum de apoio ao sector saúde (PROSAUDE) que congrega
a maioria do apoio bilateral ao aprovisionamento de
medicamentos e, outra, as doações em espécie, que incluem
o Governo Americano (PEPFAR MCH/FP e PMI), o Fundo
Global contra HIV/SIDA, Tuberculose e Malária (GFATM), o
Banco Mundial, a Clinton Health Access Initiative (CHAI) e o
Sistema das Nações Unidas.
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A contribuição em espécie dos
parceiros internacionais
de desenvolvimento
perfazem mais de

Em 2010 e 2011 o financiamento proveniente do
PROSAÚDE somado ao do Fundo Global foi duas vezes
superior à dotação do OE para os medicamentos do
Serviço Nacional de Saúde. Entre 2012 e 2014 este
cenário melhorou na medida em que a dotação do OE
superou o PROSAÚDE e o Fundo Global juntos.
Contudo, a dependência de fundos externos continua
elevada. A contribuição em espécie (medicamentos,
reagentes, material médico-cirúrgico, contraceptivos)
dos parceiros internacionais de desenvolvimento
perfazem mais de 50% dos recursos materiais que
suportam o nosso serviço nacional de saúde. Isto
significa que sem o apoio dos parceiros internacionais
de cooperação, o atendimento médico-hospitalar em
Moçambique colapsa.

50%

dos recursos materiais que
suportam o nosso serviço
nacional de saúde.

O orçamento do Estado
tado e a venda de
medicamentos cobrem
(1/3)
brem menos de um terço (1
do total de financiamento do sector (confira
gráfico 2) colocando o país vulnerável as rápidas
mudanças a nível do financiamento externo.
Neste aspecto reside uma preocupação central
que a todos deve inquietar: como uma área vital
como a de medicamentos não recebe a
necessária atenção por parte do Governo de
Moçambique através de um financiamento
adequado e responsável? Ao deixarmos esta área
nas mãos de parceiros internacionais de
desenvolvimento fragilizamos o nosso sentido
de soberania e colocamos nas mãos de outros
actores uma responsabilidade que devia ser
assumida integralmente ou em maiores
proporções pelo Governo de Moçambique.
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Adicionalmente, num contexto em que os
fundos externos tornam-se cada vez mais
escassos e imprevisíveis o sector da saúde
arrisca-se a ficar dependente das dinâmicas de
financiamento dos parceiros internacionais de
desenvolvimento. O gráfico 2 é
suficientemente elucidativo no que se refere a
redução substancial de apoio dos parceiros a
componente de medicamentos, bastando
lembrar que o volume de recursos do
PROSAÚDE reduziu drasticamente de 748.506

milhões de meticais em 2010 para
184.908 milhões de meticais em 2014.
Urge um reposicionamento do Governo
de Moçambique de modo a assegurar
uma resposta proactiva e atempada a
ameaça da redução do financiamento
externo. A alocação de mais recursos
internos será fundamental para assegurar
de forma sustentável a saúde e bem estar
dos moçambicanos.

De acordo com
as projecções
orçamentais do
PESS 2014-2019,

O enorme peso do desperdício
A gestão da LF aos vários níveis da cadeia de aprovisionamento é
um problema de proporções alarmantes implicando, entre vários
aspectos, frequentes rupturas de stock de medicamentos
essenciais e outros produtos médicos nas unidades sanitárias,
desperdícios (medicamentos expirados e desvios) e ineficiências,
(uso e tratamento irracional) bem como a circulação de produtos
com validade duvidosa ou expirada. De acordo com as projecções
orçamentais do PESS 2014-2019, 15% dos 621 milhões de USD em
perspectiva para área de logística farmacêutica são dedicados
precisamente para fazer face ao desperdício de medicamentos e
consumíveis (Dutta et al., 2014) o que é bastante preocupante.
Uma área vital como a LF não se pode dar ao luxo de tamanho
desperdício, pois os custos são elevados e incomportáveis para
um sector de saúde cronicamente deficitário. Até 2019 o custo
com o desperdício representará cerca de 15% do total de
recursos investidos em Logística Farmacêutica.

15%

dos 621 milhões de USD em
perspectiva para área de
logística farmacêutica são
dedicados precisamente
ao desperdício...

Há que inverter este cenário. Por exemplo,
uma redução dos níveis de desperdício
para 5% iria poupar ao sector de saúde
cerca de 332 milhões de dólares (Dutta et
al., 2014). Esta redução permitiria
certamente que os recursos alocados a LF
fossem melhor usados resultando em
disponibilidade de medicamentos à tempo,
com qualidade e a um custo acessível ao
utente dos serviços públicos de saúde.
O Plano Estratégico de Logística
Farmacêutica (PELF) precisa ser
adequadamente financiado pelo MISAU de
modo a evitar que esta situação de
desperdício de medicamentos e outras
práticas perniciosas se instalem no sector
de saúde dado os efeitos corrosivos sobre
os recursos alocados a componente de LF.

Alocação orçamental a diferentes áreas
da Logística Farmacêutico 2014-2019

GRÁFICO 3

Savana 24-03-2017

120
100

Milhões de USD

Administração e planeamento
80

Contrato de terceiros-logística

60

Despedício de medicamentos consumíveis

40

Veículos

20

Armazém

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

Fonte: Adaptado de Dutta et al., 2014

Considerações finais
O subfinanciamento da área de logística
farmacêutica e os consequentes desafios são de
conhecimento público mas as soluções tardam. Os
discursos mediáticos dos titulares de topo do
sector estão longe de substituir as acções
imediatas para fazer face a esta situação. Em
particular a implementação das recomendações do
PELF requerem fundos de modo a garantir que os
medicamentos essenciais e suprimentos médicos
estejam disponíveis para responder as
necessidades dos utentes.
Neste sentido é defensável um posicionamento
firme e uma acção imediata por parte do Governo
de Moçambique incrementando os níveis actuais
de financiamento da área de logística farmacêutica
de modo a responder as necessidades actuais e
futuras de medicamentos a nível do
país. Disso depende a saúde e vida de milhares de

cidadãos moçambicanos e
a capacidade produtiva do país.
É sobejamente sabido que muitos cidadãos
moçambicanos tem de percorrer diariamente
enormes distâncias para aceder a unidade sanitária
mais próxima, sendo, portanto, desejável que
utente ao se deslocar a farmácia pública não se
depare com situações de falta de medicamentos
receitados. Assegurar adequada provisão de
medicamentos essenciais é fundamental para que
a implementação de serviços de saúde respondam
ao lema do MISAU “O nosso maior valor é a vida”.
Defendemos uma área de logística farmacêutica
melhor financiada, menos dependente do
financiamento externo, capaz de providenciar
medicamentos essenciais com qualidade, de forma
atempada e acessível para os utentes dos serviços
públicos de saúde.
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Greve dos transportes públicos municipais agudizam crise de transporte na região de grande Maputo

“My Love” salva citadinos de Maputo e Matola
Por Elisa Comé

O

acesso ao transporte está
cada vez mais degradante na cidade de Maputo,
o que coloca os utentes
numa situação deplorável. Nos últimos tempos, o número de pessoas
que se deslocam das zonas semi-urbanas e para zonas urbanas e vice-versa cresceu de forma acentuada,
sem acompanhar o aumento dos
transportes e por consequente degradação das vias de acesso.
Dados estatísticos indicam que a cidade de Maputo recebe durante o dia
mais de três milhões de pessoas vindas da periferia da capital, município
da Matola bem como dos distritos de
Boane e Marracuene.
São pessoas que, para chegar aos seus
postos de trabalho, escolas, mercados
e outros locais, dependem completamente dos transportes semi-colectivo assim como dos transportes
públicos municipais.
Este pesadelo vivido pelos residentes das cidades de Maputo e Matola
veio agravar ainda mais a situação
devido à paralisação dos autocarros
protagonizada pelos trabalhadores
da empresa EMTPM, que decidiram
restringir o sistema de transporte em
protesto contra a suspensão dos subsídios de trabalho nocturno, bónus
de antiguidade e cortes arbitrários.

Enchentes nas paragens sem previsão da hora de chegada ao destino é o cenário que caracteriza as paragens de Maputo
e Matola nas horas de ponta

res da EMTPM decidiram colocar
fim ao período de restrições e iniciar
uma greve como forma de reivindicar
o pagamento do décimo terceiro salário e dos subsídios cortados. Entretanto, a Direcção da empresa diz que
a greve é ilegal.
Na sequência destes acontecimentos,
os utentes destes transportes na capital do país saem afectados e acabam
se socorrendo de transportes semi-colectivos e das carrinhas de caixa
aberta, também vulgarmente conhecidas por “My love”, o que coloca os
passageiros numa situação de vulnerabilidade, pois estes não oferecem
nenhuma condição de segurança.

Falando à nossa reportagem, Jonas
Castigo, residente no bairro de Albazine e trabalhador na cidade da
Matola, referiu que a situação de
transportes na cidade de Maputo
está insuportável.
“Normalmente, levo duas horas e
meia de casa para o trabalho e vice-versa, e com esta paralisação a situação só veio a piorar. O salário acaba
com chapas e ligações”, lamentou.
Na mesma senda reclamou Carla
Marisa, residente na Matola, trabalhadora na cidade de Maputo. “A situação dos transportes é triste e preocupante, as vias estão degradadas,
há sempre tráfego nas estradas, já es-

tou aqui parada há quase uma hora,
até aqui só vi um carro do 700 a caminho do Museu, nem pude apanhar
porque estava tão lotado que nem
parou aqui na paragem Guerra Popular. Eu penso que o Governo devia
melhorar as vias de acesso, talvez isso
minimizaria”, apelou.
Por sua vez, Pedro Cossa, residente na cidade da Matola e estudante na escola Secundária Francisco
Manyanga, mostrou o seu inconformismo com o sistema de transportes,
que tem tornado a vida do cidadão
mais difícil.
“Com esta situação de transportes,
não é possível chegar a tempo em

nenhum lugar, o mais agravante é
que têm muitos autocarros dos TPM
aí parados, devia-se concertar esses
autocarros. Lamentavelmente, temos
de continuar a circular nestas condições péssimas”, disse.
Ansia Gabriel, também estudante da
Escola Secundária Estrela Vermelha,
conta que tem sido uma ginástica
para sair do bairro Nkobe, localizado
no município da Matola, para a sua
escola na cidade de Maputo.
“Tenho de acordar às 4:00 horas e
sair de casa antes das 5:00 horas, se
demoro não consigo chegar a tempo
às aulas, e com esta crise de transportes públicos, a situação só piorou.
Temos de vir no My love e correr risco de vida. Por mês, pelo menos 800
meticais e com esse custo de vida não
sei onde vai parar isto”.
O Governo devia parar de se preocupar com coisas que em nada ajudam
o povo, pedimos que resolvam este
problema porque não aguentamos”,
apelou a estudante.
“Aqui em Maputo, a situação é péssima, o sofrimento é demais, não
há transporte, essa vida está difícil.
Apenas eu, sem contar com os meus
filhos, gasto 1000 meticais de transporte por mês. Aqui tudo sobe todos
os dias e o salário não compensa”, lamentou Jonas Castigo, residente no
Albazine e trabalhador na baixa da
cidade de Maputo.

Hoteleiros ajoelham-se à direcção da INAE

A

Carla Marisa

Pedro Cossa

Cidadãos agastados com a
situação

Esta companhia é responsável pelo
transporte de 20% de passageiros
que todos os dias entram e saem do
centro da cidade de Maputo.
As restrições surgiram depois do
Conselho de Administração da empresa ter emitido, em Fevereiro último, um comunicado a dar conta do
cancelamento do pagamento pelo
trabalho prestado nos feriados e tolerâncias de ponto, com efeitos imediatos a partir de Janeiro passado.
Nesta segunda-feira, os trabalhado-

A equipa do SAVANA dirigiu-se às ruas, no final da tarde desta
terça-feira, para ouvir os utentes dos
transportes. As paragens, maioritariamente caracterizadas por enchentes e longas filas, pelo menos, este foi
o cenário vivido no cruzamento entre
as avenidas Guerra Popular e 24 de
Julho, na Praça dos Trabalhadores, e
no ponto final, por onde a equipa da
redação se fez presente.

Jonas Castigo

Ânsia Cabral

Associação Hoteleira
Sul congratulou, esta
semana, o trabalho realizado pela Inspecção
Nacional das Actividades Económicas (INAE), que culminou
com o encerramento de diversos
estabelecimentos
comerciais,
com destaque para restaurantes e
padarias.
O sentimento foi manifestado na
última terça-feira, em Maputo,
durante um encontro entre aquela
instituição subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio e os
hoteleiros da zona sul.
O encontro, que visava fazer balanço dos trabalhos da INAE
sobre a indústria hoteleira, era
aguardado com muita expectativa,
tendo em conta os últimos acontecimentos, mas, diferentemente do havido com a Associação
Moçambicana de Panificadores
(AMOPÃO), tornou-se num
encontro de apelos e louvores de
uma e de outra parte.
O facto é que, hás dias, os panificadores criticaram o trabalho da
equipa liderada por Rita Freitas,
acusando-a de difamar os visados, ao apresentar, publicamente,
a imundice que tomou conta das
padarias.
Entretanto, os hoteleiros, que ainda não constam da lista dos “problemáticos”, reconhecem haver

negligência nalguns operadores, pelo
que congratulam o trabalho realizado
pela INAE.
Apesar de reconhecerem a sua responsabilidade na garantia de um trabalho de excelência, aqueles agentes
económicos afirmam que alguns problemas de higiene estão fora do seu
controlo, pois, alguns casos são originados pelos clientes, principalmente
nos hotéis, em que estes levam produtos perecíveis aos quartos.
Porém, a Inspectora-Geral das Actividades Económicas, Rita Freitas,
reiterou que a sua equipa não vai parar enquanto os problemas de higiene
não forem resolvidos, pois, representam um atentado à saúde pública.
Freitas frisou ser inadmissível a presença de pragas e animais de estimação nos hotéis, restaurantes e padarias. Acrescentou ainda que não se
pode deixar aberto um restaurante
cuja cozinha está próxima de uma
fossa entupida.
“Entendemos que alguns edifícios
são antigos e as fossas encontram-se
próximas às cozinhas, mas deve-se
arranjar formas de minimizar o problema”, disse.
Para Freitas, alguns problemas detectados pela sua equipa devem-se ao
distanciamento dos proprietários e/
ou gestores dos estabelecimentos em
relação às áreas de suporte.
“Muitos gestores preocupam-se com
a área de serviço e ignoram as áreas
de suporte, como a cozinha, balneá-

rios e casas-de-banho dos trabalhadores”, sublinha, explicando
que a limpeza desses locais é mais
importante que as casas-de-banho
dos clientes, pois, “são os trabalhadores que preparam os alimentos
consumidos pelo público”.
Outra irregularidade detectada
pela INAE durante a realização
dos seus trabalhos está relacionada com a ausência dos cartões de
saúde dos trabalhadores, requisito
número um para se trabalhar na
confecção de alimentos.
Um dos problemas que divide os
hoteleiros e a INAE está relacionado com o isolamento das áreas
reservadas aos consumidores de
tabaco.
O Regulamento sobre o consumo
de tabaco estabelece que, nas áreas
públicas (hotéis, aeroportos, hospitais, escolas, etc) deve-se isolar
uma área de 25% para os fumadores, mas alguns hotéis e restaurantes ainda fazem “vista grossa” a
esta recomendação.
Os hoteleiros justificam a atitude,
alegando falta de fundos, visto que
o material necessário para esse
trabalho é importado, o que faz
com que a operação seja onerosa.
Porém, a Inspecção das Actividades Económicas reitera a necessidade de se cumprir com o regulamento, pois há uma necessidade
de se preservar a saúde dos não-fumadores.
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Custódio Duma termina mandato na CNDH com más recordações

“A CNDH não mereceu devida atenção”
HGL]TXHQHVWHV~OWLPRVFLQFRDQRVD&1'+YLYHXQXPDVLWXDomRGHGHVSUH]RHUDFRQVLGHUDGDÀOKDEDVWDUGDQRVHLRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDRSUHVLGHQWHÀFRXGRLV
DQRVVHPVDOiULRHWUDEDOKRXFHUFDGHPHVHVQDUXDSRUIDOWDGHLQVWDODo}HV

Por Raul Senda

N

o próximo mês de Setembro, Custódio Duma termina o mandato de cinco
anos como presidente da
Comissão Nacional de Direitos
Humanos (CNDH), uma instituição de direito público que tem
por missão promover e proteger os
direitos humanos. Em jeito de balanço, o jurista diz que sai frustrado
porque não conseguiu pôr a instituição nos patamares que merece.
Refere que não vai concorrer ao segundo mandato.
Na entrevista, Duma diz que o seu
mandato foi feito no meio de muitas dificuldades. Sublinha que a
instituição não mereceu atenção
por parte de quem é de direito, os
seus membros trabalharam em condições precárias, sem instalações,
material e muito menos recursos financeiros. Diz que a euforia criada
pela solenidade da tomada de posse
tornou-se num descontentamento
no seio dos membros. As clivagens
que marcaram a organização em
2014 também foram analisadas. Nas
linhas abaixo segue a entrevista.

Em Setembro 2012 foi empossado,
pelo então presidente da República,
Armando Guebuza, como primeiro
presidente da CNDH para um mandato de cinco anos. A menos de seis
meses para o fim do mandato, qual é
o balanço que faz?

Antes de tudo é importante sublinhar
que a CNDH é uma instituição do
direito público, regendo-se por princípios e normas estabelecidos por lei.
Logo, funciona com fundos do Estado.
São os cidadãos que, através dos seus
impostos, contribuem para o nosso
funcionamento. Pelo que é legítimo
que a Comissão seja escrutinada pelos
cidadãos. É direito do cidadão saber o
que a CNDH faz.
Quando tomámos posse, em 2012,
tínhamos apenas os 11 membros que
compõem o colégio. Não tínhamos
orçamento, instalações, pessoal auxiliar, nem material de funcionamento.
Reuníamo-nos nos cafés, os nossos
telefones é que eram escritórios e dependíamos completamente de pessoas
de boa-fé.
Vivemos nesse martírio por três meses.
Em Dezembro de 2012, o Ministério
da Justiça arrendou um imóvel para a
Comissão, mas só pagou três meses.
Findo esse prazo, ﬁcámos sem recursos para custear as despesas de renda e
fomos despejados. Em Abril de 2013
voltámos à rua, situação que se prolongou até Setembro de 2014.
Interpretando suas palavras, podemos dizer que a CNDH foi criada
sem vontade política de quem tinha
o dever de dar condições para o seu
funcionamento?
Não sei se é bem assim. Mas, posso
aﬁrmar, categoricamente, que alguns
titulares que deviam tomar decisões
sobre a instituição não tinham noção

do que é isso da Comissão. Estou a
falar dos Ministérios das Finanças
e da Justiça. O problema é que essas
pessoas nem se deram tempo de ler a
Lei que cria a instituição. Há pessoas
do Estado que ligam a CNDH com
a Liga dos Direitos Humanos. Outro
problema é que a questão dos direitos
humanos não era prioridade para alguns titulares do poder público. Esses
entendiam a questão dos direitos humanos como uma questão da sociedade civil e não do Estado.
Como é que funcionava a CNDH
uma vez que estava desprovida de
instalações, meios financeiros, materiais e humanos?
Vivíamos de esmola. Quem necessitava dos nossos serviços ligava para
os nossos telemóveis, mandava os
expedientes para a Liga dos Direitos
Humanos ou para o Ministério da Justiça e eles nos entregavam. Uma vez
recebidos, reuníamo-nos num café e
analisávamos.
Nestes últimos cinco anos vivemos
numa situação de desprezo, éramos
considerados ﬁlhos bastardos no seio
da administração pública, não éramos
considerados como uma instituição
com alguma relevância.
Quando é que receberam as instalações que hoje servem como sede da
CNDH?
Desde que fomos despejados do imóvel que o Ministério da Justiça arrendou para nós por um período de três
meses, em Abril de 2013, o Governo

Duma diz que a euforia criada pela solenidade da tomada de posse criou descontentamento no seio dos membros, visto que
GHSRLVWUDEDOKDUDPHPFRQGLo}HVSUHFiULDVVHPLQVWDODo}HVPDWHULDOHPXLWRPHQRVUHFXUVRVÀQDQFHLURV

Numa casa sem pão todos ralham, mas ninguém tem razão

O

Dr. queixa-se do desprezo dos de
fora para com a instituição. Porém, num passado não distante,
nós que estamos fora consumimos informações dos seus colegas dando
conta que a CNDH estava a ser gerida de
forma déspota e sem transparência. Não é
esse o motivo que levou o próprio Governo
a não tratar a instituição com seriedade?
Em 2014 tivemos clivagens internas que até
forçaram o abandono de quatro membros da
Comissão. Foi um momento de tensão que
até a minha cabeça foi posta a prémio. Foi
um momento difícil, que nem quero lembrar. Imagina uma situação em que alguém
não tem salário há dois anos, tem família por
cuidar e essa família está a passar por graves
provações e ser vítima de acusações como as
que fui alvo? É doloroso e não desejo a ninguém que passe por situações similares.
Indo à pergunta, é importante referir que as
pessoas estavam frustradas com o que acontecia com a CNDH. A CNDH foi criada
por lei, os seus membros tomaram posse perante o presidente da República, a CNDH
é uma instituição equiparável à Comissão
Nacional de Eleições (CNE), os seus co-

missários deviam ter regalias comparadas as
de um juiz conselheiro ou de um vogal da
CNE.
Quando tomámos posse tínhamos todos
essas expectativas, mas depois ﬁcámos defraudados.
Sabiam que não teriam salários, mas teriam
um pacote de regalias que podia incluir senhas de presença, passaportes diplomáticos,
segurança, subsídio de residência, de telefone e de transporte, para além do protocolo
devido. Isso tudo não aconteceu.
Mediante esses insucessos, os colegas pensaram que o fracasso derivava da ineﬁciência
de Custódio Duma, as pessoas pensavam
que não estavam a ter mordomias por minha
causa, o que não era real. Numa casa onde
não há pão todos ralham e ninguém tem razão. Foi o que sucedeu na CNDH.
Nessas denúncias dizia-se também que o
Dr. baniu reuniões da Comissão porque
não queria ser questionado sobre as irregularidades, foi negociar mordomias sozinho e em benefício próprio, para além de
ter transformado a Comissão numa propriedade privada.
Foram denúncias totalmente falsas porque a

proposta das regalias dos membros da Comissão foram discutidas na plenária da Comissão e todos concordamos. Mandámos ao
Governo, mas este alterou tudo. Mesmo eu
como presidente da Comissão não fui consultado sobre as alterações que o Governo
fez. Ademais, a Comissão já tem estabelecido um quadro de regalias para os membros
da CNDH, mas até hoje ninguém desfruta.
Mesmo eu como presidente não me beneﬁcio de nenhuma regalia e acho que vou sair
sem nunca ter usufruído.
A nossa Comissão foi criada no mesmo ano
em que foi estabelecida a Comissão dos Direitos Humanos do Zimbabwe, mas apesar
da situação ﬁnanceira em que aquele país
se encontra, aliada à forma como trata a
questão dos direitos humanos, os membros
da CNDH têm regalias iguais as de juízes
conselheiros.
Quanto às reuniões, é bom frisar que a
CNDH sempre realizou as quatro reuniões
que tem obrigação estatuário, mas começamos a falhar quando quatro membros abandonaram a Comissão. Aí não tínhamos quórum para tal. Contudo, logo que a Assembleia da República elegeu novos membros

iniciámos com as nossas reuniões ordinárias.
O que fez com que esses quatro membros
abandonassem a CNDH?
São colegas que diziam que estavam decepcionados com a minha gestão. Então,
numa das reuniões propuseram a minha
destituição da Comissão como membro e,
consequentemente, como presidente. Como
o fórum é colegial fomos à votação e não
conseguiram reunir um total de 2/3 de votos necessários para destituir um membro
da Comissão. Frustrada essa intenção de me
pôr fora da Comissão, sentiram-se sem legitimidade para continuar e abandonaram.
Perante as adversidades que acima arrolou,
ainda está em condições de concorrer ao
segundo mandato?
Concorri à CNDH no meio duma euforia
inocente e emocional. Foi uma opção pessoal e bem analisada, porém, não esperava viver
o que vivi, não esperava ter um tratamento
indigno.
Não me vou recandidatar porque sinto que
cumpri a missão. Infelizmente, saio frustrado, traumatizado, mas com dever cumprido.
Fazendo balanço pessoal, ganhou ou perdeu com a sua ida à CNDH.

Sob ponto de vista económico tive muitos
retrocessos, tive de abandonar algumas fontes de rendimento e isso teve impacto na
minha estrutura familiar. Mas do ponto de
vista de aprendizagem ganhei muito, a minha passagem pela CNDH fez-me aprender
muito, tornou-me um homem forte e capaz
de enfrentar qualquer obstáculo, nunca tinha
trabalhado para um instituição de Estado e
esta minha passagem pela CNDH fez-me
ter a realidade do que se vive na administração pública. Já sei que nas próximas vezes
tenho de ter muitas cautelas, não me posso
aventurar.
Na realidade, o que lhe faz abdicar do segundo mandato?
Acho que a CNDH precisa de ter pessoas
frescas. Fizemos a parte mais difícil que era
de instalar a instituição e conseguimos. O
próximo presidente terá instalações equipadas, pessoal administrativo e outros alicerces.
Tem tudo para continuar a caminhar. Fiquei
cinco anos a correr sozinho, ninguém me
ajudou, as bases já estão criadas e vou para
outros desaﬁos. Agora, espero que o próximo presidente tenha sossego para poder trabalhar. Infelizmente eu não tive.

só nos deu instalações em Setembro de
2014, isto é, ﬁcámos na rua 17 meses.
Aqui, não podemos esquecer o esforço
do então Primeiro-ministro, Alberto
Vaquina, visto que os outros titulares
do poder ignoravam os nossos apelos.
Recebemos o imóvel, mas não era tudo
porque, para além de estar totalmente
degradado e a precisar de obras de vulto, não tínhamos mobiliário, equipamento e muito menos recursos humanos para fazer a Comissão funcionar.
As diﬁculdades eram enormes, de tal
forma que cada vez que o tempo ia
passando, os colegas da comissão também perdiam fôlego, com o agravante
destes não estarem a tempo inteiro
na instituição. O presidente é o único
que está a tempo inteiro na instituição. Como não tinha pessoal auxiliar,
como é o caso do secretariado, ﬁcava
completamente sozinho na instituição. Imagine esse dilema, ﬁcar sozinho
num edifício degradado, sem mobiliário, internet e salário.
E depois...
Recebemos o nosso edifício em Setembro de 2014, batemos portas aos
parceiros e conseguimos melhorar as
condições de trabalho. Veja que, apesar da CNDH ser uma instituição do
direito público, regida pelas normas
de funcionamento da administração
pública, não recebíamos dinheiro do
orçamento do Estado porque havia
alguns imperativos legais por cumprir
e que não estávamos em condições de
satisfazê-los.
Que exigências são essas que vos impediam de aceder ao dinheiro do orçamento de Estado?
Depois de tomar posse, recomendaram-nos para regularizar certos
processos. Tínhamos de deﬁnir os
procedimentos de funcionamento da
Comissão, traçar o quadro do pessoal
e propor um quadro de regalias para os
11 membros da Comissão.
Conseguimos responder a todas as
exigências em tempo recorde e mandámos para o Governo a ﬁm de analisar e aprovar, mas sem nenhuma
justiﬁcação, os nossos processos foram
arquivados.
Um processo submetido ao executivo
em Dezembro de 2012 só foi aprovado
em Março de 2014.
Mesmo eu como presidente com direito a salário ﬁquei quase dois anos
sem ordenados. Vivi muito mal, a estabilidade social degradou-se e a minha
família passou por grandes privações.
Fui obrigado a procurar outros mecanismos de sobrevivência, pois não teria
nem pão para dar aos meus ﬁlhos.
Uma vez aprovado o regulamento do
quadro do pessoal e regalias para os
membros da Comissão, passaram a
ter condições para o funcionamento
pleno?
Não, em Março de 2014 aprovou-se o
dispositivo que nos permite contratar
o pessoal, mas para tal tínhamos de

ter cabimento orçamental e não havia. Só em 2016 é que o Governo nos
autorizou a contratar o pessoal auxiliar. Lançamos o concurso, as pessoas
concorreram e já foram seleccionadas. Contudo, ainda não começaram
a trabalhar porque, até ao momento,
não há cabimento orçamental para o
pagamento de salários. Somos uma
instituição dos direitos humanos, pelo
que não podemos chamar pessoas para
virem trabalhar e depois não pagarmos
salários.
Como é que o salário do senhor presidente é pago se não há pessoal auxiliar? Uma instituição do Estado tem
de ter um pessoal que gere o SISTAFE e, no caso concreto da
Comissão, não há ninguém que faz
isso?
Quando recebemos o edifício e enquanto o Governo não aprovava o
nosso processo, tivemos de pedir ao
próprio executivo para que nos cedesse
pessoal que nos auxiliasse na gestão do
SISTAFE, porque também precisamos do dinheiro para garantir o nosso
funcionamento, pagar água, energia,
limpar o edifício, entre outras despesas.
Foi daí que nos enviaram dois funcionários, um do Ministério das Finanças
e o outro do Ministério dos Recursos
Minerais e Energia. São pessoas que
auferem salários nos seus ministérios,
mas que estão na CNDH em comissão
de serviço.
Estes é gerem o sistema que nos per-

mite activar o orçamento do nosso
funcionamento.
Quanto é que a CNDH recebe anualmente do Estado para o seu funcionamento?
Recebemos oito a nove milhões de
meticais.
É suficiente?
Não.
Qual seria o valor ideal?
Para um funcionamento normal precisaríamos de 35 milhões de meticais/
ano. A diferença mostra claramente
que estamos a trabalhar a remendos.
A situação foi pior no ano passado
porque o nosso orçamento foi cortado
ao meio quando o Governo fez o orçamento rectiﬁcativo devido à crise. De
Junho a Dezembro de 2016 ﬁcámos
sem energia, água e internet, por terem
cortado devido à falta de pagamento.
Até combustível para nossas duas viaturas não existia.
Voltando à pergunta inicial, posso dizer, categoricamente, que estamos a
construir a nossa casa com muito sacrifício, pelo que tenho razões para dizer
com orgulho que estamos a estabelecer
a CNDH.
A CNDH é uma instituição pública,
mas com autonomia administrativa,
financeira e patrimonial. Pelo que
tem liberdade de procurar fundos
extras noutros parceiros. Sabemos
que no país há várias organizações
que financiam esta área dos direitos.
Porque é que a CNDH não recorreu

a estes fundos e limitou-se à “chucha”
do Governo?
Temos liberdade de pedir fundos aos
doadores interessados nesta área dos
direitos humanos e ﬁzemos isso. Grande parte das nossas actividades foram
ﬁnanciadas pelos doadores. Veja que,
no meio de tantas diﬁculdades, conseguimos realizar alguns seminários e
simpósios, ﬁzemos monitoria prisional em algumas províncias, ﬁzemos
campanhas de divulgação e promoção
dos direitos humanos, entre outras.
Isso foi na base de ﬁnanciamentos
dos doadores. Porém, estes nem tudo
podem pagar, eles não podem pagar
nossos salários, regalias dos membros
da comissão, manutenção das nossas
instalações. Essas despesas devem ser
cobertas pelo orçamento que temos
direito, mas que não nos chega, por
isso digo que somos vistos com algum
desprezo, não como uma instituição
prioritária.
Aliás, do tempo que estou na CNDH
senti falta de consideração institucional para com a CNDH, não somos
respeitados, ninguém gosta de nós,
não nos consideram e logo não somos
valorizados pelo nosso Estado.
A CNDH é uma instituição dos moçambicanos, pelo que deve depender
da agenda dos moçambicanos e não de
estrangeiros. É ao Governo moçambicano que cabe a tarefa de solidiﬁcar e
potenciar a Comissão e não aos doadores porque estes têm suas agendas.

A CNDH não respondeu aos anseios dos cidadãos

A

alínea f ) do artigo 5 da Lei número
33/2009 de 22 de Dezembro estabelece
que que a CNDH deve apresentar informação anual sobre suas actividades
ou sempre que ocorrer a violação dos direitos humanos. O presente mandato está a chegar ao fim e
não se conhece publicamente um único relatório
da CNDH. O que falhou?
Não sei se é possível fazer omeletas sem ovos. Não
produzimos nenhum relatório porque não tínhamos
dinheiro.
Veja que ao longo dos cinco anos, apesar das diﬁculdades, tivemos algumas actividades que poderiam
ser reﬂectidas no relatório, mas não havia possibilidades.
Em 2016 produzimos um relatório que reﬂectia a
situação dos direitos humanos dos anos 2013, 2014
e 2015, mas a Assembleia da República negou apreciar e aprovar, alegando que os factos relatados eram
extemporâneos.
Neste ano de 2017 esperamos lançar o nosso relatório referente à situação dos direitos humanos em
Moçambique no ano 2016.
A lei fala também duma situação grave de violação
dos direitos humanos. Porém tivemos situações
de corpos abandonados nos distritos de Macossa
(Manica) e Gorongosa (Sofala) bem como dos refugiados no Malawi entre outras. Porém, em ne-

nhum momento a CNDH apareceu publicamente
a pronunciar-se sobre o caso.
Estivemos a par de todos os casos acima relatados.
No caso dos corpos de Macossa e Gorongosa não
tivemos como chegar ao terreno porque não tínhamos dinheiro para passagens, alojamento e outras
despesas inerentes à nossa deslocação ao terreno.
Quanto à questão dos refugiados no Malawi, em
Abril de 2016, fomos a Tete. Sucede que os dados
lá recolhidos eram insuﬁcientes para produzir um
relatório completo. Tínhamos de ir a Malawi e não
tínhamos fundos. Batemos portas e só em Setembro de 2016 é que o PNUD ﬁnanciou a nossa ida a
Malawi. Fomos e trabalhamos, já temos o relatório,
mas achamos melhor enquadrar como capítulo do
relatório geral de 2016 que será publicado em breve.
Quantas denúncias a comissão recebe por semana?
Caímos muito. No início das nossas actividades
recebíamos cerca de 10 denúncias de violação dos
direitos humanos por dia. Hoje, não passam de duas
queixas.
Porquê?
Quando a CNDH foi estabelecida criou muita expectativa no seio dos cidadãos. Viram a instituição
com esperança, mas com o tempo as pessoas foram
perdendo conﬁança. A CNDH não conseguiu satisfazer os anseios dos cidadãos.
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Sociedade em Liquidação

Comissão Liquidatária

Convite para submissão de propostas para aquisição de Agências do
Nosso Banco, SA – Sociedade em Liquidação
Na sequência do Despacho do Governador do Banco de Moçambique de 11 de
Novembro de 2016, e publicado no Boletim da República (I Série – Número
149) em 14 de Dezembro de 2016, que revoga a autorização para o exercício
da actividade conferida ao Nosso Banco, SA e ordena a sua dissolução e
liquidação, a Comissão Liquidatária vem, por este meio, convidar todos os
interessados a submeterem propostas para aquisição da posição contratual e
ou compra dos seguintes Balcões:
1. Balcão Julius Nyerere – Avenida Julius Nyerere, Cidade de Maputo
2. Balcão Limpopo – Avenida Limpopo, junto do edifício do INSS, Cidade
de Maputo
3. Balcão Eduardo Mondlane – Av. Eduardo Mondlane, Cidade de Maputo
4. Balcão Joe Slovo – Rua Joe Slovo (Ex Rua Joaquim Lapa), Cidade de
Maputo
5. Balcão de Pemba – Cidade de Pemba, Província de Cabo Delgado
6. Balcão de Nangade – Sede do Distrito de Nangade, Província de Cabo
Delgado
7. Balcão de Nampula – Cidade de Nampula, Província de Nampula
8. Balcão de Mecubúri – Sede do Distrito de Mecubúri, Província de
Nampula
As propostas deverão ser submetidas, em carta fechada, à Comissão
Liquidatária do Nosso Banco, SA - Sociedade em Liquidação, na Av. 24 Julho,
no 3549, Edifício - Sede do INSS, 4º Andar, até às 17:00 horas do dia 31 de
Março de 2017, em Maputo.
Mais informações poderão ser obtidas no mesmo endereço, das 8:00 às
17:00 horas, ou pelo contacto 21407979/80.

Maputo, 15 Março 2017
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PUBLICIDADE
SOCIEDADE

COMUNICADO DE IMPRENSA
Verdade dos factos sobre a reportagem publicada na pági- Infelizmente, a peça jornalística publicada pelo Savana no
na 6 da edição do Jornal Savana de 17.03.2017
GLDQmRUHÁHFWHDYHUVmRGD&0&ÉIULFD$XVWUDO
Lda, que está contida nas cartas que dirigiu ao Sr. Nuno Soeiro e ao seu advogado. De facto, o conteúdo do artigo puA CMC ÁFRICA AUSTRAL, LDA NÃO ESTEVE EN- blicado no jornal Savana coincidiu, em larga medida, com o
VOLVIDA EM NENHUMA OPERAÇÃO PARA DE- conteúdo dos emails que o Sr. Nuno Soeiro e o seu advogaFRAUDAR O ESTADO MOÇAMBICANO
do dirigiram à CMC África Austral.
A CMC ÁFRICA AUSTRAL, LDA NÃO FEZ E NÃO A CMC África Austral Lda, nada mais pretendia acrescentar
PODE SER ACUSADA DE EXPORTAÇÃO ILEGAL ao que escreveu nas cartas que dirigiu ao Sr. Nuno Soeiro e
DE CAPITAIS.
ao seu advogado no dia 14 de Março de 2017. O conteúdo
destes documentos é do conhecimento do jornal SAVANA.
Na edição do Jornal Savana de 17.03.2017 foi publicado um Porém, e dado que o título e o conteúdo do artigo publicaartigo de autoria de Raul Senda com um título e um conte- do prejudicaram gravemente a CMC África Austral Lda, há
údo ofensivos ao bom nome da CMC África Austral, Lda.
necessidade de reiterar o seguinte:
O título malicioso “CONSTRUTORA CMC ACUSADA
DE EXPORTAÇÃO ILEGAL DE CAPITAIS” é da inteira
responsabilidade do editor do jornal que o colocou, prejudicando a CMC África Austral, Lda perante os seus clientes,
fornecedores e público em geral.
O artigo versou assuntos internos da Sociedade Travessas
do Norte SA (TDN) e uma acção a correr em tribunal proposta por Soluções Ferro-Portuarias SA, (SFP) contra a sociedade Wegh Moçambique SA, accionista maioritário da
TDN. A CMC África Austral, Lda é alheia a tais assuntos.
Aconteceu que a CMC África Austral, Lda foi interpelada
no dia 06.03.2017 pelo Sr. Nuno Soeiro da SFP e pelo seu
advogado Dr. Amílcar Andela para proceder no prazo de 10
(dez) dias à devolução de valores que lhe foram pagos pela
6RFLHGDGH7'1HPÀQDLVGH'H]HPEURGHHSULQFtSLR
de Janeiro de 2017. Esta interpelação foi acompanhada de
ameaças de instauração de um processo-crime.

1. A CMC África Austral celebrou em 20.12.2016 um contrato de cessão de créditos com a Wegh Group Spa-Itália, credora da sociedade TDN.
(PÀQDLVGHHSULQFtSLRVGHD7'1SDJRX
cerca de oitenta e três milhões de meticais à CMC ÁfriFD$XVWUDO/GDDTXDOWLQKDÀFDGRFUHGRUDGD7'1SRU
ter aceitado o crédito do seu anterior credor, a Wegh
Group-Spa Itália. O pagamento desta dívida foi efectuado em meticais e jamais poderá, à luz da lei, ser considerado uma exportação ilegal de capitais.
3. A sociedade TDN não estava impedida por lei ou por
qualquer decisão judicial de pagar aos seus credores. A
sociedade CMC África Austral Lda, também não está
impedida de exigir o pagamento dos seus créditos aos
seus devedores.
 'RV SDJDPHQWRV WRWDOPHQWH OHJtWLPRV H MXVWLÀFDGRV
que a sociedade Travessas do Norte SA fez á sociedade
CMC África Austral Lda, não resultou qualquer prejuízo para o Estado ou para a própria sociedade e seus
accionistas.
5. Pelo pagamento de cerca de oitenta e três milhões de
meticais feitos à CMC África Austral, Lda, a TDN não
teve necessidade de realizar qualquer operação cambial. A CMC África Austral Lda também não pediu a
transferência para o estrangeiro dos valores em meticais recebidos da Travessas do Norte SA. Portanto,
estes pagamentos feitos pela TDN á CMC África Austral Lda, jamais poderão constituir uma violação da lei
cambial em vigor em Moçambique e muito menos enTXDGUDUVHQDÀJXUDGHH[SRUWDomRLOHJDOGHFDSLWDLV

A CMC África Austral, Lda respondeu no dia 14.03.2017 ao
Sr. Nuno Soeiro e ao seu advogado, dizendo, em resumo,
que os referidos pagamentos feitos pela TDN à CMC África
$XVWUDO /GD IRUDP WRGRV OHJDLV H MXVWLÀFDGRV H TXH R 6U
Nuno Soeiro e a Sociedade SFP não tinham qualquer legitimidade para se dirigir à CMC África Austral, Lda para exigir a devolução destes valores, que foram efectuados pela
TDN para pagamento de dívidas verdadeiras e inscritas na
sua contabilidade. A CMC África Austral, Lda demonstrou
ainda que aqueles pagamentos, em meticais, não constituíam uma exportação ilegal de divisas ou de capitais, não
constituíam uma violação da lei cambial nem uma violação Concluindo, os pagamentos em meticais feitos pela sociede uma decisão judicial.
GDGH 7'1 i &0& ÉIULFD $XVWUDO /GD WrP WRGRV MXVWLÀcação legal e suporte documental e destinaram-se a pagar
Tendo sido contactada pelo Savana em relação a este caso, a dívidas verdadeiras, justas e registadas na contabilidade
CMC África Austral, Lda através do seu advogado enviou da empresa, e jamais, à luz da lei cambial poderão constiao Savana, no dia 15.03.2017, cópia dos textos-resposta en- tuir uma exportação ilegal de capitais ou implicar algum
viados ao Sr. Nuno Soeiro e seu advogado no dia 14.03.2017, prejuízo para o Estado de Moçambique.
para evitar que fosse publicada qualquer peça jornalística
sem a versão completa dos factos por parte da CMC África
Maputo aos 21 de Março de 2017
Austral Lda.
Pela CMC África Austral, Lda
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Cartoon

Um caso de teste à Lei
de Probidade Pública

O

caso que envolve o Ministro dos Transportes e Comunicações,
Carlos Mesquita, na controversa adjudicação directa para a prestação de serviços de transporte de carga a favor do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) deve servir de alerta a
todos os servidores públicos sobre a atenção que devem prestar nas suas
relações como empresários, de modo a evitar que caiam na armadilha
dos mal-entendidos, colocando-se eventualmente em confrontação com
a lei.
Todo o cidadão tem o direito de tomar as suas iniciativas empresariais,
e seria injusto que alguém fosse impedido de usufruir desse direito simplesmente em virtude de estar investido de um poder público.
Contudo, é importante salvaguardar o facto de que indivíduos que exercem cargos públicos, na esfera do Governo, muitas vezes dispõem de
informação privilegiada que pode ser usada indevidamente para a obtenção de vantagens que de outro modo não seriam possíveis de alcançar. Possuem também o poder de influenciar o processo de tomada de
decisões das quais podem tirar benefícios, em detrimento de potenciais
concorrentes.
E é precisamente para evitar este tipo de situações que existem normas e
procedimentos que impõem restrições sobre um determinado grupo de
pessoas, particularmente aquelas que exerçam funções públicas ao nível
do Governo. A Lei de Probidade Pública surge justamente neste contexto.
A adjudicação directa de uma actividade comercial por uma instituição
do Estado, como é o caso do INGC, a uma empresa pertencente a um
responsável governamental faria, inequivocamente, parte deste conjunto
de restrições, claramente previstas na referida lei. E neste caso em concreto, o distinto ministro dificilmente estará em condições de convencer,
a seja quem for, que está integralmente em conformidade com a lei.
Mesmo que haja mérito para que tenha sido aquela empresa em particular a ser escolhida, ao nível da opinião pública, sempre prevalecerá a ideia
de que tudo resultou de um processo minuciosamente elaborado para
beneficiar um membro do Governo. A opinião pública nem sempre é o
melhor juiz, mas para quem jurou servir fielmente esse mesmo público, se
torna imperioso que actue de modo a provar que está acima de qualquer
suspeita.
A Lei de Probidade Pública é enfática nesta matéria: “O servidor público
deve abster-se de tomar decisões, praticar qualquer acto ou celebrar contrato que se encontre em qualquer circunstância que configure conflito
de interesses ou que possa criar no público a percepção de falta de integridade na sua conduta” (artigo 35).
Mesmo que Mesquita não tenha sido ele próprio a tomar a decisão ou
celebrar o contrato, o facto é que ele não pode conseguir afastar-se da
parte final desta disposição legal, justamente no que diz respeito à percepção pública quanto à integridade na sua conduta.
Ao que consta, desde há muitos anos que Mesquita, mesmo antes de ser
nomeado ministro, não fazia parte da gestão corrente da empresa por
ele criada e que ostenta o seu nome. Ele não terá, por isso, tido nenhum
envolvimento na decisão que viria a ser tomada para a atribuição daquela
empreitada. Aparentemente também, ao nível daquela região não existem outras empresas que estariam dispostas a sujeitar as suas viaturas a
potenciais ataques militares ou às inóspitas condições em que se encontram muitas vias de comunicação neste momento de chuvas intensas.
Mas a questão aqui é quem é que irá acreditar em tudo isso?
É aqui onde a postura pública do próprio ministro deveria ter entrado
em acção não para evitar danos, pois estes já tinham sido causados, mas
para pelo menos minimizá-los.
Mesquita desperdiçou uma grande oportunidade de ajudar a esclarecer
melhor o caso quando, questionado por jornalistas, recorreu ao discurso
retórico de que conhece e respeita a lei. Por vezes, o sentimento de que
“não tenho nada a esconder, e consequentemente nada a temer”, pode
levar alguém a agir com certo menosprezo perante tais questionamentos. Mas certas pessoas, em certas circunstâncias, não se podem defender
apenas no fundamento de que não cometeram nenhuma irregularidade.
É preciso ir mais além, dando explicações mais detalhadas, ainda que tal
exercício demonstre ser tedioso.
Mesquita reagiu a estes questionamentos, quanto a nós legítimos, procurando fazer-se passar de vítima de perseguição numa situação em que
deveria ser celebrado como herói; alguém que no meio de todas as adversidades fez o melhor que podia, com muito sacrifício, para ajudar a
salvar uma situação que mais ninguém queria saber dela. Só que na vida
pública é preciso ter não só firmeza, mas também, e sobretudo, muita
ponderação.

A propósito de “A morte de
Samora Machel”
6REUHDTXHGDGR7XSROHY$
Pelo Comandante Luís Brito Dias*

P

ara condução de um voo
existem dois tipos de Plano
de Voo:
a) Plano de Voo ATC
b) Plano de voo Operacional.
a) Plano de voo ATC

navegação e consumos de combustível. Este Plano de voo Operacional não necessita de ser registado,
mas em termos de condução de voo
é de muito mais importância para
os Pilotos.

O registo do Plano de voo ATC
não tem obrigatoriedade de 24 horas nem isso implica a correcta condução do voo por parte dos Pilotos.
O plano de Voo ATC serve unicamente para alertar as respectivas
áreas de Controlo do sobrevoo da
aeronave, a Rota percorrida, os
tempos de voo e informar também
do equipamento de navegação e sobrevivência instalado na aeronave.
Tem um carácter informativo e
deve ser disseminado com a antecedência necessária para que todas
as Regiões de Controlo tenham conhecimento do sobrevoo.
Este Plano de Voo ATC não tem
nada a ver com as Autorizações de
Sobrevoo de Espaço Aéreo. Isso
é outro requisito que é tratado de
forma completamente diferente.
b) Plano de voo Operacional
Este é um documento de trabalho elaborado pela Companhia ou
Operador que serve de guia para os
Pilotos em termos de Navegação,
tempos de voo e principalmente
consumos de Combustível.
É sobre este plano de voo operacional que os Pilotos verificam durante a condução do voo se tudo está
a correr conforme o planeado e se
há medidas a tomar em relação à
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A explicação porque o voo não levava o combustível regulamentar
(Alternante Beira) tem várias explicações e todas elas muito más e
ilegais.
Aqui é que eu digo que as pessoas
que entregaram a vida de Samora
Machel a estes incompetentes têm
tanta culpa como os Pilotos.
A primeira explicação é que estes
pilotos eram oriundos de uma cultura aeronáutica militarizada muito
característica da era soviética em
que o espírito de missão era a questão basilar. Os militares não têm os
mesmos requisitos de combustível
de reserva que os voos civis.
O voo civil tem de ter combustível
suficiente para voar de A para B
+ Combustível para voar até a um
Alternante adequado + 30 minutos
de Combustível em Espera no Alternante e ainda + 3 a 5% do combustível de contingências.
Isto é o mínimo regulamentar.
Eu próprio fiz muitos voos presidenciais e em cima destes mínimos
de combustível levávamos sempre
ainda mais combustível extra, pois
tratava-se de um voo especial.
No caso deste acidente, nem os mínimos de Combustível exigidos por
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Lei foram cumpridos.
A segunda explicação é que o voo
era para ter feito uma Escala Técnica em Lusaka para abastecer, pois
o TU -134A não tem autonomia
suficiente para fazer o voo M’bala-Maputo levando o combustível
regulamentar.
Porque não aterraram em Lusaka?
Há diversas explicações:
Primeiro, a pressa (que é um grande
inimigo da aviação); Segundo, o espírito militarizado dos pilotos;
Terceiro, a total falta de respeito e
falta de disciplina dos pilotos. Aliás,
nas gravações ouve-se a determinada altura o Comandante a gabar-se
que já anteriormente tinha aterrado com falta de combustível. Isto
para um piloto civil é impensável.
Os acidentes aeronáuticos dão-se
devido à acumulação de erros e este
em particular começou a acumular
os tais erros muito antes de se realizar o voo. A começar por quem de
direito ter acreditado que o sistema
de aviação soviético era perfeito.
A realidade mostra-nos o contrário.
Com a queda da União Soviética
uma das primeiras coisas que se alterou foi a aviação na Rússia, com o
abandono dos aviões russos e a sua
filosofia de operação.
*Ex-comandante da LAM, da Singapura Airways e actualmente a comandar aeronaves na QATAR AIRWAYS. Comentários a propósito do
livro “A morte de Samora Machel” de
João Cabrita
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Quando só tens um martelo, qualquer
contrariedade te parece um prego
Por Gilberto Correia*

H

á já algum tempo que se
discute nos meios forenses se em Moçambique
é ou não obrigatório os
advogados levantarem-se quando os juízes entram ou saem da
sala de audiências. Nesse debate,
alguns profissionais forenses defendem que sim e outros, entre os
quais nos incluímos, pugnam pelo
não.
O Juiz Carlos Mondlane (Presidente do Sindicato Nacional de
Juízes) resolveu trazer o referido
debate para a comunicação social
ao publicar o seu posicionamento (defensor da obrigatoriedade
da referida prática), com o título
“Levante-se o Juiz!” (LJ), no seu espaço denominado “Direito, Justiça
e Cidadania” do semanário Savana
de 09 de Dezembro do ano transacto.
Visto que temos o entendimento
contrário nessa matéria, decidimos rebater o referido posicionamento no mesmo semanário,
na edição de 10 de Fevereiro de
2017. A resposta do referido magistrado ao nosso posicionamento
contrário veio na semana seguinte,
no mesmo jornal, na edição de 17
de Fevereiro de 2017, sob o título
“Levante-se o Juiz! - Parte III” (LJ
III).
Nesta sua última intervenção sobre o tema em debate (LJ III), o
Juiz, sob o mero pretexto de continuar a discussão do tema em questão, optou por incluir no seu texto
um recheio de adjectivações, subjectivações e de juízos de valor que
tinham como alvo principal não o
tema do debate, mas o seu interlocutor no mencionado debate. Nesse artigo de opinião, o magistrado
decidiu metralhar-nos com qualificações pessoais sonantes como:
(i) sermos promotores de “uma
visão monolítica (...) sem cuidado
analítico (...) de observações engessadas num extremismo ideológico”;
(ii) de termos produzido um texto
“rico em imprecisões, ideias desconexas, falhas conceituais, referências
doutrinárias desfasadas no tempo e
no espaço e citações legais inócuas”;
(iii) acusou-nos de tentar “mutilar a história de um órgão egrégio de
raízes milenares, reduzindo-o a uma
qualquer barraca de venda de gadgets” e (iv) garantiu que utilizamos
“ a internet e as redes sociais como
fonte primária de conhecimento”.
Decidimos enumerar exemplificativamente algumas dessas referidas adjectivações pessoais - com
a ressalva de que há outras mais apenas para ilustrar o modo como
o nosso interlocutor desviou-se do
tema central em discussão, à mínima contrariedade trazida pela publicação de argumentos contrários
aos seus, e enveredou rapidamente
pelo ataque pessoal.

Não sendo previsível à partida,
tornou-se rapidamente evidente
que o Juiz não reagiu bem à contrariedade psicológica e emocional que os argumentos contidos
no nosso texto lhe causaram. Por
isso, resolveu retorquir de “faca
nos dentes”, secundarizando o
tema do debate e investindo de
forma cega e furiosa num ataque
contra a pessoa do seu contraditor. Normalmente, a exacerbação
de paixões pessoais, a ditadura da
resposta e a pressa em manifestar
o desagrado contra quem tenha
criado algum tipo de contrariedade argumentativa nunca foram
boas conselheiras para quem esteja
envolvido num debate público.
O magistrado, ao ser colocado a
navegar em terreno argumentativo adverso, não resistiu ao apelo
interior de atacar irracionalmente
a pessoa do oponente ao invés de
continuar centrado no tema em
discussão. Este tipo de reacção
emocionalmente desproporcional
é característica em pessoas pouco
habituadas a serem contrariadas.
Estas pessoas, quando enfrentam
adversidades mais exigentes, perdem o controlo das suas emoções
e optam por derramar livremente
os caracteres mais obscuros da respectiva idiossincrasia. Se quisermos ser “curtos e grossos, diríamos
que apenas que a publicação do
nosso texto fez com que o magistrado perdesse as estribeiras e consequentemente os bons modos e o
espírito democrático - não deixa
de ser irónico que tudo isso tenha
acontecido num espaço público
que resolveu chamar de “Direito,
Justiça e Cidadania”.
Nós defendemos que na República de Moçambique não existe
nenhuma lei que imponha o dever
do Advogado levantar-se quando
o Juiz entra e sai da sala de audiências - antes pelo contrário, entendemos que as várias normas
jurídicas que arrolamos ano nosso
artigo anterior apontam no sentido de que o Advogado não se
deveria levantar nas descritas circunstâncias.
A controvérsia nasce quando o
nosso interlocutor afirma que a
obrigatoriedade por si propugnada
tem como fonte o Direito não escrito, num texto aponta como fonte o costume (LJ) e noutro texto
os usos (LJ III). Nós defendemos
que quer se trate de um uso ou
de um costume, estes não podem
prevalecer em contrariedade com
o estabelecido na principal fonte
de Direito: a lei. Da posição dúbia
do interlocutor emerge assim uma
das suas principais fragilidades argumentativas.
De um artigo para o outro, o nosso notável interlocutor emigra da
defesa da sua posição com base no

costume para acoitar-se nos usos
Conquanto, na primeira publicação sobre o tema o autor defende
que não existe lei escrita a regular
a matéria - e nem deveria existir porque alegadamente “ estamos no
domínio dos costumes...”. Já no seu
mais recente e fervoroso artigo argumenta que “ a lei não é a única
fonte de direito, mas também os usos
são”.
Cabe-nos sublinhar que a boa
doutrina de Introdução ao Estudo do Direito entende que a
existência do costume supõe dois
elementos essenciais: o uso, que é
uma pratica social reiterada (usus),
e a convicção de obrigatoriedade
da conduta que é objecto de repetição ao longo do tempo (a opinio
juris vel necesitatis).
Acrescenta que “ diferente do costume é o mero uso. Ou seja, a prática reiterada a que falta convicção
da respectiva obrigatoriedade (...) o
mero uso, por si, não é suficiente para
definir o costume. Pode existir uso sem
que esse uso juridifique e crie o Direito” (Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo
de e GALVÃO, Sofia, Introdução
ao estudo do Direito, Lex, Lisboa,
2000, pp. 150 e 155). Numa terminologia rigorosa deve-se distinguir os usos dos costumes, visto
que os respectivos conceitos são
efectivamente distintos: “os usos só
se transformam em costumes, como
fontes criadoras de Direito, quando
sejam acompanhados de opinio juris,
ou seja, da consciência da sua obrigatoriedade” (TELLES, Inocêncio
Galvão, Introdução do estudo do Direito, Vol. I, 11ª Edição, Coimbra
Editora, Coimbra, 2010, pp. 135 e
136). Portanto, em bom rigor jurídico, costume e usos não devem
confundir-se. Costume é uma
fonte distinta do uso, sendo inequívoco também que como fonte
o costume é mais forte (devido à
convicção de obrigatoriedade) que
o uso. Por isso, parece-nos que não
ajuda em nada à defesa da tese
esgrimida pelo ilustre magistrado
a dúvida ou a indistinção conceptual que faz entre os conceitos de
“usos” e de “costume”. Esta surpreendente alternância argumentativa - num primeiro artigo (LJ) diz
que a obrigatoriedade dos advogados levantarem perante a entrada
dos juízes funda-se no costume,
para no segundo artigo garantir
que afinal baseia-se nos usos (LJ
III) - acaba por destapar o véu da
fragilidade e da inconsistência da
argumentação do nosso respeitado
interlocutor.
A pergunta que não cala é a seguinte: afinal em que ficamos?
O alegado dever dos advogados
levantarem-se perante a entrada e
saída dos juízes da sala de audiências funda-se, a seu ver, nos usos
ou no costume? Ou propõe-nos

um sistema de escolha “à vontade
do freguês”?
Se o fundamento principal for o
costume - como defendeu Carlos
Mondlane na sua primeira intervenção (LJ) - nós retorquimos defendemos que a prática não seria
obrigatória por se nos afigurar um
costume contra a lei (contra legem).
Se a alegada obrigatoriedade se
baseia nos usos - como o nosso
interlocutor defendeu na sua segunda intervenção (LJ III) - então
as debilidades desta argumentação
ampliam-se inexoravelmente. Porque, do altar do seu conhecimento
enciclopédico, Carlos Mondlane
deveria saber que o artigo 3º/1
do nosso Código Civil impõe que
“os usos que não forem contrários
aos princípios da boa-fé são juridicamente atendíveis quando a lei o
determine”. Dito de outra forma,
a relevância jurídica dos usos só
é reconhecida, entre nós, quando
uma lei especificamente imponha
o recurso aos usos. Com efeito,
aceitando hipoteticamente que a
obrigatoriedade dos advogados se
levantarem provém dos usos, teríamos que registar a constatação
que o juiz destrói os seus próprios
argumentos com o que escreveu
anteriormente - já que no seu
primeiro artigo (LJ) garantiu expressamente que sobre esta matéria “nada está escrito. Nem estaria”.
Portanto, se não há lei que neste
domínio manda atender aos usos,
qualquer uso nesta matéria não
deve ser juridicamente atendível.
Este tema é tão importante que
o Bastonário da Ordem dos Advogados incluiu-o no seu discurso
proferido na Cerimónia Solene
da abertura do Ano Judicial, no

dia 1 de Março do ano corrente,
afirmando a propósito o seguinte: “estamos a aprofundar o debate
em torno da obrigatoriedade ou não
de os advogados serem obrigados a
dirigir-se à sala de audiência antes
dos magistrados e juízes eleitos, sendo
obrigados a levantar-se quando estes
chegam. Porque o debate ainda não
está terminado, na presente sessão de
abertura do ano judicial não iremos
tecer mais considerações em torno do
assunto.
A inclusão do tema em discussão
no discurso do Bastonário da Ordem dos Advogados carimba de
modo indelével a extrema pertinência, actualidade e a relevância
do mesmo.
Esta abordagem do tema pelo
Bastonário da Ordem dos Advogados também não abona a favor
do nosso respeitado interlocutor
quando, a propósito da nossa explanação, apelidou-nos de estarmos imbuídos de “extremismo
ideológico”.
Já faz algum tempo que aprendemos a conviver com a diferença de
opinião e de pontos de vista sem
arrastar o teor das discussões para
o lado pessoal.
Aguardamos com serenidade o
esclarecimento decisivo que a
Ordem dos Advogados de Moçambique pretende dar sobre esta
matéria e não ficaremos de cabeça
perdida se o mesmo vier, eventualmente, a ser desfavorável à tese
por nós defendida.
* Advogado. Título adaptado de uma
frase de Mark Twain.linguagem de
salamaleques. Texto adaptado, por
absoluta falta de espaço, e expurgado da adjectivação lusitano-bafienta
que teima em permanecer no sector
judicial.(NdR)

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com
Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com
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Dois tipos de consciência

H

á dois tipos de consciência: a imediata,
instintiva, das pessoas
que conhecem o papel
que jogam ou que julgam jogar
na vida; e a consciência social,
consciência de profundidade,
consciência panorâmica e telescópica reportada ao conjunto
dos eixos mais profundos pelos
quais as sociedades (e não os indivíduos em si) são produzidas
e reproduzidas (este é um nível
mais elevado através do qual a
consciência social – usando um

paradoxo - é consciente).
Quanto mais baixo o observatório - fazendo uso de uma
metáfora topológica -, quanto
mais baixo o mirante, menos
podemos observar, interligar e
analisar; inversamente, quanto
mais elevado o mirante, o observatório, maior a pluralidade de
relevo, de situações e de possibilidades de visão, de interligação,
de análise e de acção consciente.
Num caso temos coisas (consciência imediata), no outro temos
sistemas (consciência social).
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A Primavera da Crimeia
João Carlos Barradas*

F

anfarras e manifestações de regozijo
assinalaram na Crimeia o terceiro aniversário da anexação por Moscovo, enquanto o Kremlin deu novos sinais de
pretender aumentar o controlo de regiões em
disputa com a Geórgia e a Ucrânia.
A anexação da República Autónoma da Crimeia e de Sevastopol, cidade com estatuto de
região administrativa no ordenamento jurídico da Ucrânia, é esmagadoramente aceite
na Rússia e nenhum político da oposição
contesta a integração.
Sondagens realizadas recentemente por instituições credíveis (“Centro Levada” e “Centro Russo de Estudo da Opinião Pública”)
indicam que mais de 80% dos inquiridos
consideram a Crimeia parte da Rússia, ainda que cerca de 20% admitam consequências
negativas derivadas da anexação, sobretudo
devido às sanções impostas pela UE e dos
EUA.
Para os cerca de 2 milhões de habitantes da
península (65% de russos, 16% de ucranianos
e 12% de tártaros, além de outras minorias),
a chamada Primavera da Crimeia é apresentada pela propaganda do Kremlin como
motivo de júbilo, apesar da degradação das
condições económicas.
A mitologia política vigente faz tábua rasa
do domínio tártaro dos séculos XV a XVIII,
ignora o extermínio por alemães e romenos
de judeus e a expulsão dos tártaros por Stalin durante a II Guerra Mundial, exaltando
a Crimeia como região desbravada pelo império russo.
Predomina a imagem da Crimeia como baluarte militar (sede da frota do mar Negro
em Sevastopol) e idílio de veraneio da era
soviética.
Os expedientes de Nikita Khrushchov ao
transferir em 1954 a península para a Ucrânia para obter apoio do secretário-geral do
PC da Ucrânia Oleksii Kirichenko contra
o primeiro-ministro Georgui Malenkov na
luta pela liderança aberta com a morte de
Stalin são tidos por responsáveis pela aberrante situação da Crimeia após a dissolução
da URSS.
A anexação e a intervenção militar e apoio a
forças separatistas no Sul e Leste da Ucrânia
surgem justificadas pela protecção de populações russas ameaçadas por fascistas ucranianos e como actos de reparação de direitos
históricos.

SACO AZUL

Ao actual consenso russo opõe-se o nacionalismo ucraniano muito vincado nas regiões
ocidentais e do centro do país, reivindicando
a soberania sobre a totalidade do território
da república independente proclamada em
1991.
A alienação e as reticências em relação a Kiev
das regiões onde predomina a população
russófona - Kharkiv, Donestk, Lugansk, Zaporizhia - acentuam, no entanto, clivagens
políticas na Ucrânia apesar da proximidade
cultural, do bilinguismo e da importância da
mescla linguística russo-ucraniana conhecida como “surjik”.
Ao reconhecer passaportes emitidos pelas
entidades separatistas de Lugansk e Donetsk, Putin lançou este mês nova provocação a Kiev a que o Presidente Petro Poroshenko respondeu com o bloqueio total
de transacções comerciais com a região de
Donbass onde recrudescem os confrontos
militares.
O Kremlin iniciou, entretanto, a integração
de unidades militares da Ossétia do Sul nas
Forças Armadas da Rússia para criar “um
espaço comum de defesa”, insinuando a possibilidade de anexação formal desta entidade
separada de facto da Geórgia desde 1992.
Depois da guerra de 2008 com a Geórgia,
Moscovo deixou no limbo a anexação da
Ossétia do Sul e também da Abkhazia que
se separou violentamente de Tbilisi em 1993.
A anexação da Crimeia é o ponto alto da
política de recuperação de esferas de influência por parte de Moscovo, mas a investida de
Putin contra a Ucrânia aumentou as suspeitas de estados vizinhos quanto a veleidades
expansionistas da Rússia e em nada contribuiu para a resolução do diferendo fronteiriço nas Ilhas Curilas com o Japão.
O pior efeito da anexação é, contudo, a
constatação da inoperância das garantias de
grandes potências ao firmarem acordos para
obviar à proliferação nuclear militar.
Kiev desmantelou entre 1994 e 1996 o arsenal nuclear herdado da URSS e, pelo tratado
de Budapeste de Dezembro de 1994, Rússia,
Estados Unidos e Grã-Bretanha comprometeram-se a respeitar a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia.
Hoje, combate-se no Donbass e Moscovo
celebra a Primavera da Crimeia.
*Jornalista

Lombinhos de atum com pão de alho

A

relação que tenho com a chuva é feita
de algum medo, algum desconforto e
muitos afectos. Medo, porque me faz
recuar até princípios dos anos 60, tinha
eu 8 ou 9 anos, e ia morrendo ingloriamente vítima de uma terrível inundação, quando se abateu
um terrível ciclone sobre a cidade de Lourenço
Marques. Anos 60. E safei-me milagrosamente,
porque do chão da casa, onde me encontrava sozinho, me pendurei por cima da cadeira, depois
por cima da mesa, depois pendurei a cadeira em
cima da mesa e foi ali que uma alma caridosa me
surpreendeu e me transportou aos ombros até à
minha nova residência, na Mafalala. Mas sobre
isso já estamos suficientemente falados.
Desconforto, porque nessa mesma Mafalala,
durante décadas e presumo que até agora, ciclicamente se abatiam cheias nos primeiros meses
do ano, o que, entre outras coisas, me obrigava a
sair de casa com os livros na mão esquerda, descalço, e na direita o par de peúgas e sapatos, para
chapinhar a água, que estava pelos tornozelos,
até chegar à Rua do Goa. Esta rua era enxuta e
numa das suas ladeiras tinha a barbearia do velho
Chaúque, que cumpria com o acto de caridade
de nos oferecer – a nós, crianças, jovens, adolescentes ou crianças descalços, e a adultos a caminho do serviço – uma toalha mais emporcalhada
que uma pocilga, mas sempre era toalha, para
enxugarmos os pés, nos calçarmos e avançarmos
até atingir a Avenida Caldas Xavier, ao encontro,
enfim, do alcatrão e da cidade. Desconforto que,
para além de o ser, era uma humilhação.
Mas é também uma relação de afecto, e essa é
mais profunda ainda, porque me reconduz à infância mais remota de todas as minhas infâncias,
quando, aos 4 ou 5 anos, a chover torrencialmente quando calhasse, as nossas mães – e digo
nossas porque não era só a minha, eram todas as
mães das redondezas – nos enxotavam desembaraçando-nos dos calções ou das fraldas feitas de
restos de capulanas ou lenços de cabeça, mandando-nos com gritos de incitamento ao encontro da chuva, prazer que só era destinado aos rapazes, naturalmente; as meninas, rapariguinhas,
tinham de permanecer ao lado das mães a ajudar
nas lides da cozinha e a controlar a assadura da
mandioca, que se enterrava por baixo do fogo
da lenha e cozia num calor muito lento. Quanto
aos homens adultos, estavam aconchegados em
grupos, aquecendo-se à volta do lume da lenha
que alimentava os alambiques, naturalmente
aquecendo-se por dentro com goles intervalados
de aguardente de cana ou de caju.

É memória de afectos, é memória de medos, é
memória também de tristeza, um pouco, porque
tudo isso passou e me deixa um pouco desconsolado, e já vou dizer porquê: na adolescência e
vivendo numa casa enorme de madeira e zinco,
ficava abandonado a mim próprio praticamente
todo o tempo, porque a pessoa com quem eu vivia, o meu irmão mais velho, era um ramboiante
e boémio incondicional. Mas mesmo isso está ligado a boas recordações, porque, quando chovia
de mansinho à noite, eu – com o rádio ligado
para a rubrica Hora Nativa do Rádio Clube de
Lourenço Marques, deitado de costas naquela
cama de solteiro, solteirinho mesmo – ouvia a
chuva tamborilar por cima do tecto e era uma
canção divina, muito mansa. Aliado a isso tinha
ao meu lado, no rádio, as vozes de Martinho da
Vila, de Roberto Carlos, de Agnaldo Timóteo
ou, para alimentar o meu vocabulário em inglês,
de Percy Sledge a dizer “Come softly to me”, de
Otis Redding a dizer “I’ve got dreams to remembre”, e parecendo que não, foi desde essa altura
que aprendi que o choro não é só de dor, também pode se de prazer. Eu chorava sozinho, em
silêncio, entregue a mim próprio, entregue a um
prazer e a uma tranquilidade profundas, coisas
que me marcam até hoje.
Estou a falar isto contigo, Vitoriana, porque
me lembro também que quando nos casámos,
em meados de 80, em Junho, estava a cair uma
chuva miúda, e essa chuva miúda continua a cair
por cima do tecto do casarão onde oferecemos o
copo de água para uns poucos amigos, família,
pessoas que nos desejavam a todo o momento
felicidades. Não tenho culpa nenhuma, tu também não tens. O que é certo é que continuamos
felizes, mas nos separámos.
E lembro-me também de que na noite em que
disseste “Cremildo, isto já não dá! Vou voltar
para casa dos meus pais.”, também estava a chover. Foi debaixo de chuva que, mesmo assim, te
acompanhei até ao Chamanculo e te depositei
nas mãos, na segurança e na tranquilidade dos
teus pais. Isto também, no fundo, faz parte daquilo que se diz ser feliz, porque da mesma forma que o amor não tem definição, o contrário
também não o tem.
Mas é sempre bom lembrarmo-nos de que, como
dizia o poeta, o amor é um pássaro molhado, tremente, na mão de uma criança, querendo voar,
mas ao mesmo tempo querendo manter a segurança e o conforto daquela mão que nem sequer
avalia bem a importância da vida que tem em si.
Está a chover e lembro-me de ti.

Por Luís Guevane

Multimilionários e multimilionarismos

Q

uem são os nossos multimilionários? Esta é uma pergunta que sobe
na escala de preocupações sempre que a revista Forbes anuncia a
sua lista de multimilionários. Como um dos
países mais pobres do mundo, aliás, situado,
segundo o ranking do PNUD, (sempre) abaixo da lista do grupo de países de desenvolvimento baixo, podemos admitir que há em
Moçambique pouco ou quase nenhum interesse em identificar os nossos multimilionários. Limitamo-nos a conversas do tipo “mas
quanto é que esse indivíduo recebe para ter
todos esses bens que exibe?” Para nosso conforto, como resposta, elegemos sempre o que
de mais hostil nos aparece em mente como,
por exemplo, “Ah, é um corrupto. São esses
aí do Governo”. Nesta sequência, por uma

questão de comodismo perene, evitamos limar
a nossa ignorância sobre o assunto. Mais do que
isso, a bandeira do conformismo acompanha-nos
quando alguém remata “Mas queres saber quanto
recebe o Presidente da República para quê? Queres saber sobre a remuneração e as benesses deles
para quê? Para caíres de costas? Eles só fazem bem
em não tocar no assunto.”
Essa falta de interesse tem como respaldo a pouca
ou nula preocupação em matéria de divulgação na
“vertente transparência”. Tornou-se um quase segredo. Não é correcto os “patrões” saberem quanto
ganham os seus “empregados”. Não há contradição alguma. É que os “empregados”, na realidade,
nunca deixaram de ser patrões. A declaração de
bens é um incómodo, atropela a cultura do moçambicano. O que importa não é antes a “declaração de bens” mas, sim, o grau de “empoderamento”

que se tem ao longo do percurso. Por isso é que,
de repente, todos percebemos que temos mais um
milionário na praça. Como lá chegou ninguém
sabe, ou, poucos querem saber: o sistema que se
proteja! E quem comanda o sistema?
Os nossos milionários têm muita pressa em ser
multimilionários. É justo. Desse modo, enquanto
o conluio, o nepotismo, a corrupção em cadeia, e
outros alicerces desta índole prevalecerem, então, o
multimilionarismo estará garantido e será potenciado. Um “viva” aqui e ali, para não dar muito nas
vistas, e, de repente, temos mais um multimilionário desconhecido. Entretanto, quando eclode um
pequeno/grande escândalo, eis que eles se revelam.
A pseudo-admiração colectiva, mais do que soar a
um repúdio, revela algum orgulho: “afinal temos
alguns moçambicanos multimilionários!” Pouca
preocupação há se em menos de um quinqué-

nio esse indivíduo se tornou multimilionário, desde que seja moçambicano para poder
preencher a gritante crise de afirmação e de
ausência de ídolos. Quando sorriem ou endireitam a gravata não transmitem um conteúdo
de corrupção mas, sim, de multimilionarismo.
Cá entre nós: os multimilionários da lista da
revista Forbes são ricos, não dão “vivas” aqui e
ali; trabalham. Pelos valores monetários anunciados, só para termos uma ideia, pegando em
só um da lista da Forbes podíamos ter, por
hipótese, a “nossa” dívida odiosa várias vezes
saldada e o visado continuaria folgadamente multimilionário. Oxalá, um dia, os nossos
multimilionários, já ricos, apareçam na lista
da revista Forbes, mesmo que estejam entre os
últimos como acontece com o nosso país no
ranking mundial de desenvolvimento.
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“Moçambola não é vendável”
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e era especulação, agora é um dado adquirido.
“Moçambola ainda não
é um produto vendável”.
Quem o diz é o Director-Geral
da ZAP-Moçambique, a provedora de televisão por satélite que,
desde Setembro de 2016, detém
os direitos de transmissão televisiva do campeonato nacional de
futebol.
Em entrevista ao nosso jornal,
Marcos Araújo revela que os
27.500 mil meticais investidos
na prova (contrato de um ano e
meio) não terão nenhum retorno
financeiro, ficando-se apenas na
visibilidade da marca.
Entre vários assuntos, Araújo aborda a questão do naming
da prova, afirmando que a ZAP
cumpriu com as exigências da
Liga Moçambicana de Futebol
(LMF), pelo que não entende a
resistência no seu uso; e acrescenta que a provedora ainda não
tem capacidade para fazer transmissões a partir das províncias.
Acompanhe, nos próximos parágrafos, os excertos desta entrevista.
Desde Setembro de 2016, que a
ZAP-Moçambique comprou os
direitos de transmissão televisiva
do Moçambola. Que balanço faz
desta operação?
-O balanço é positivo, tendo em
conta que trazemos uma diferenciação no que concerne à transmissão dos jogos. Trouxemos mais
qualidade de imagem, dados estatísticos, que no passado recente
não constavam. A percepção que
se tem é de que desde que começamos com esta transmissão, os
campos, em Maputo, têm registado maior número de espectadores
que no passado. Achamos que se
deve ao facto de o produto começar a ser vendável. A transmissão
tem uma qualidade diferente e as
pessoas têm mais apetência de ir
aos campos.
Será que as enchentes nos campos
devem-se à qualidade de imagem
que a ZAP leva aos telespectadores ou ao facto dos jogos passarem
num canal de sinal fechado?
-São dois factores. O primeiro factor está relacionado às
“promo’s” que são feitas de forma
atempada. Temos feito um trabalho para publicitar os jogos o mais
rápido possível (a partir da terça-feira), o que cria alguma apetência nas pessoas de irem ao campo. O segundo é que a partir do
momento em que o Moçambola
passa a ser num canal fechado, há
pessoas que deixam de ter acesso
e começam a ir mais aos campos
(muitos pensam que está num pacote caro, enquanto está no pacote
mais barato).

“Associámo-nos ao Moçambola porque é uma marca com algum peso, mas, em
WHUPRVÀQDQFHLURVHVWHLQYHVWLPHQWRQmRWHUiUHWRUQRµ0DUFRV$UD~MR
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Aquando da assinatura do acordo, em Setembro passado, a ZAP
prometeu transmitir alguns jogos
em directo e outros em diferido,
mas até ao momento não se verificou. A que se deve?
-Prometemos que faríamos dois a
três jogos em directo e a televisão
pública (Televisão de Moçambique – TVM) iria fazer os jogos
que nós não ﬁzéssemos, tendo em
conta que é nossa parceira. Actualmente, transmitimos dois jogos
em directo e estudamos a possibilidade de fazer três jogos por
semana (um na sexta à noite e os
outros no sábado e domingo, de
tarde). A televisão pública é nosso
braço complementar. Aquilo que
não transmitirmos, irá transmitir.
Que implicações financeiras terão os jogos transmitidos pela
TVM?
-Somos detentores dos direitos de
transmissão do campeonato todo.
Entretanto, devido à nossa responsabilidade social, damos um
jogo à TVM para que as pessoas
que não tenham a nossa provedora possam vê-los. Em termos
contratuais, está plasmado que a
TVM poderá transmitir dois ou
mais jogos (dependendo da sua
capacidade) e não pagará nenhum
extra do que nós já pagamos.
Apesar da ZAP ser detentora
dos direitos de transmissão televisiva da prova, desde Setembro
passado, passou ao lado do jogo
do título, tendo sido transmitido
pela TVM. Será por falta de capacidade que até hoje ainda não
temos jogos transmitidos a partir
das províncias?
-Podíamos ter transmitido o jogo
do título, mas porque a TVM
é nossa parceira, achamos por

bem não fazer este jogo e deixamos para que a TVM passasse,
de modo a que todos pudessem
ter acesso a este jogo. Em termos
logísticos, nesta fase, temos apenas um carro-estúdio que está a
fazer cobertura de jogos na zona
sul. Em princípio faremos alguns
jogos no Chibuto. Mas, está no
nosso papeline de, ainda esta época, fazermos alguns jogos na zona
centro e norte. Acarreta custos
e estamos cientes disso, porém,
queremos dar esse passo. Se esta
parceria continuar, vamos arranjar
soluções para dar jogos na zona
centro e norte.
´0RoDPERODQmRpXPSURGXWRYHQGiYHOµ
Sob ponto de vista comercial, o
que nos pode dizer em relação ao
nosso campeonato. Será que é um
produto vendável?
-À data de hoje, ainda não é
vendável. Um produto torna-se vendável quando há retorno
do investimento e isso ainda não
aconteceu. Mas, é exactamente
por isso que entramos no Moçambola. Achamos que é um produto forte e muito moçambicano
e queremos dar este braço de ajuda ao Governo, pois, sabemos das
necessidades existentes; sabemos
também que se este produto for
bem trabalhado, que daqui a três,
quatro ou cinco anos será vendável, não só para nós, mas também
para todos os parceiros que patrocinam o Moçambola. Também a
prova torna-se mais vendável pelo
facto de internacionalizarmos,
tanto para os clubes (têm oportunidade de vender seus jogadores),
assim como para as marcas que a
suportam.
Diz que o Moçambola não é ven-

dável, porém, a provedora comprou o naming da competição,
meio ano depois da parceira. Será
a qualidade da prova ou questões
comerciais que ditaram este casamento?
-É nossa intenção de moçambicanizar a nossa marca (ZAP). Mostrar a todos os moçambicanos de
que a ZAP é uma empresa feita
de moçambicanos para moçambicanos, apesar de ser um investimento estrangeiro. As pessoas
pensam que o nosso futebol não
tem qualidade porque não é bem
trabalhado, mas notamos agora
que os jogos vão melhorando de
qualidade porque os jogadores
também sabem que estão sendo
vistos no estrangeiro.
Será que nos pode revelar quanto
a ZAP investiu, em 2016, e qual
foi o seu retorno?
-No ano passado desembolsamos
7.500 mil de meticais e este ano
o acordo é de pagar 20 milhões
de meticais, valor que engloba o
naming. Em termos ﬁnanceiros,
este investimento não terá retorno, mas em termos de imagem
teremos uma visibilidade muito
grande. Associámo-nos ao Moçambola porque é uma marca com
algum peso. Esperamos que com
o naming (Moçambola-ZAP),
a nossa marca tenha visibilidade
acentuada. Os media e os clubes
devem perceber que isto é um
negócio, pelo que há necessidade
de se usar o naming porque não
temos nenhum retorno ﬁnanceiro,
mas sim em termos de imagem. E
caso este também não se veriﬁque
não valerá fazer este investimento.
Há muita contestação ao naming
do campeonato. Alguns críticos
e a própria LMF defendem que
não devia ser de uso imediato.
Que comentário faz?
-Quando foi feito o contrato há
cerca de um ano e meio uma das
cláusulas, que inclusive a LMF
pôs em cima da mesa, era o naming da prova. Foram postos alguns números e, ao nível interno
(na ZAP), concluímos que devíamos suportar o valor do naming.
Se por detrás disso existem trâmites legais, a LMF é que deve responder. Nós somos um parceiro
privado, fomos propostos alguns
pressupostos: transmissão, jogos e
naming. Entendo a LMF quando
diz que há alguns trâmites a serem cumpridos, mas isso deveria
ter sido feito antes da época começar. Não sei se foi o atraso da
Assembleia-Geral que fez com
que a LMF não ﬁzesse este TPC.
Portanto, está claro para nós e
para a LMF de que o naming do
campeonato é Moçambola-ZAP.
Que impacto terá este naming na
prova, tendo em conta que o contrato termina no final da época?
-Nós sempre que entramos para

uma coisa, entramos para ﬁcar.
Por isso, a nossa intenção é continuar por algum tempo para
podermos capacitar, ﬁnanceiramente, os clubes porque, quando
fazemos o pagamento do naming,
é para ajudar os clubes. Isto é um
negócio. Ao nível mundial, as ligas
têm um naming e este é vendido.
Quem compra paga um determinado valor e durante aquela época
o naming é aquele. Aqui não pode
ser diferente. Se o produto foi
comprado, nem que seja por um
ano, que se cumpram as cláusulas contratuais. Se no ﬁm do ano,
chegarmos à conclusão de que não
queremos continuar, a prova pode
voltar a chamar-se Moçambola. A
questão é que tanto o empresariado, clubes, medias, LMF, FMF e
os amantes do futebol devem ver
o Moçambola como um produto
que pode ter ﬁns lucrativos. Desde o momento em que temos esta
consciência não vejo qual é o problema da prova ter um determinado naming durante cinco anos
e depois voltar ao naming original
ou para outro parceiro. Os clubes
é que saem a ganhar nesta parceria porque hoje somos nós a dar o
naming, mas amanhã pode aparecer outra empresa a dar mais que
nós.
Os campos são apontados como
sendo uma barreira para transmissões televisivas de qualidade.
Que dificuldades têm enfrentado
no terreno?
-Antes de nós chegarmos, já havia transmissão televisiva nestes
campos. Temos uma equipa de
produção com larga experiência
e estamos a trabalhar com aquilo
que temos e não estamos a ver isto
como algum empecilho. Aliás, até
a data não tivemos dissabores. O
que temos debatido é a ausência
do público nos campos porque ter
a bancada de sol da Machava ou
do Zimpeto vazia dá um aspecto
de que ninguém está no Estádio.
Porém, estamos a pensar outras
formas de contornarmos esta situação para que os telespectadores
não tenham percepção.
A ZAP é também detentora dos
direitos de transmissão do campeonato angolano. Que comparação faz as duas provas?
-Estamos há mais de dois anos
no Girabola e mostra-se vendável
que o Moçambola. Também o investimento feito pelos clubes angolanos é diferente ao dos clubes
moçambicanos, mas independentemente do tipo de investimento
que existe em cada um dos países,
o nosso Moçambola-ZAP não
deixa a desejar para ninguém. Até
há quem diz que o nosso futebol
tem mais qualidade que o angolano. Aliás, o Ferroviário da Beira
é o único PALOP na Liga dos
Campeões Africanos.
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“Mistérios da Noite” de
Sebastião Matsinhe

O

“Único Sentido”
escala Angola

I

naugurou no dia 16 de Março
corrente na Galeria Mov’Art,
na Baía de Luanda, em Angola,
uma exposição do artista Mário
Macilau, intitulada “Único Sentido”.

Museu
Nacional
de Arte inaugurou,
nesta quinta-feira,
dia 16 de Março corrente, a exposição individual
“Mistérios da Noite”, do artista plástico Sebastião Matsinhe. A mostra estará patente até ao dia 16 de Abril.
Sebastião Matsinhe é um
moçambicano, versátil, que
teve no desporto, especiﬁcamente a ginástica, o basquetebol e o atletismo, o seu primeiro amor, porém, teria nas
artes a forma de se celebrizar. Numa fase em que a sua
carreira desportiva registava
um ascendente, foi forçado a
colocá-la um ﬁm prematuro,
devido a uma condição médica grave, que o forçou a trocar
o desporto de alta competição
pelas artes plásticas.
A adesão ao mundo artístico
foi graças à inﬂuência do seu
amigo de infância e colega de
escola, Mário Tique, e a primeira exposição pública das
suas pinturas foi em 1996,
sob a recomendação do Dr.
Augusto Cabral.
Em 2001, quando já registava uma certa notoriedade
em Moçambique, incluindo a
realização sucedida de exposições individuais, Sebastião
Matsinhe rumou para a República da África do Sul, onde
frequentou a Universidade do
Cabo Ocidental (University
of the Western Cape), graduou, sucessivamente, em
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Artista plástico Sebastião Matsinhe

2005, em Bacharelato em Artes
(BA); em 2007, Licenciatura, em
Antropologia das Artes e, em 2012,
Mestrado em Artes (MA).
Durante a sua frequência na Universidade do Cabo Ocidental, realizou, entre outras, cinco exposições
individuais, uma em Moçambique
e quatro na República da África do
Sul. No seu palmarés, contam-se
participações, numa prestigiada exposição colectiva em Portugal, outras onze na África Austral e numa
exposição colectiva prestigiada na
República Popular da China.
O Museu Nacional de Arte decidiu acolher no seu espaço esta exposição de pintura que Sebastião
Matsinhe, sob o tema “Mistérios da
Noite”, através do qual faz a apresentação pública de cerca de cinco
dezenas de obras, em acrílico sobre

a tela, produzidas nos últimos
tempos.
Num contexto cultural em que
a valorização das nossas raízes
vem sendo uma das maiores
preocupações, a pintura de
Sebastião Matsinhe, toda ela
repleta de cores e signiﬁcados,
tem sido de grande importância na redescoberta da nossa
moçambicanidade, provocando o despertar de sentimentos
e emoções adormecidos dentro de nós.
Sebastião Matsinhe é um pintor com um longo percurso,
com exposições realizadas em
Moçambique e em diversos
países de África, Europa e
Asia.
A.S

Mário Macilau regressa a Luanda
com fotograﬁa, poesia, instalação e
pintura para revelar sentido único,
uma mesma base e ponto de observação da reacção do comportamento
humano perante factos, momentos e
contextos.
O artista percorre o rumo das decisões locais e mundiais, mais ou
menos arbitrárias que conduzem a
extremos similares, mas simultaneamente, antagónicos. Um sentido que
o leva a um mundo bipolar: igual e
diferente de pensamentos, reacções,
vivências e subterfúgios.
Moçambique e Angola são territórios geograﬁcamente distintos, mas
semelhantes. O Único Sentido escolhido por Macilau desvenda entre
estes dois países, a mesma forma de

agir e reagir ao dia-a-dia e ao mundo. Denuncia uma certa cegueira
selectiva que ensombra a realidade
mais próxima, mas sagaz quando escrutina realidades distantes.
Mário Macilau nasceu em Maputo
em 1984, onde vive e trabalha actualmente. Iniciou-se na fotograﬁa
em 2003 e tornou-se proﬁssional
em 2007, quando trocou o telemóvel da sua mãe pela primeira câmara
fotográﬁca.
O artista especializou-se em projectos de longo termo, focados nas
condições de trabalho, de vida e ambientes que afectam grupos socialmente isolados.
A sua obra tem sido premiada e reconhecida no seu país e um pouco
por todo o mundo em exposições
individuais e colectivas. Foi um dos
três artistas no Pavilhão do Vaticano
na Bienal de Veneza, em 2015 e um
ano depois, expôs os mesmos trabalhos em Nova Iorque.
A.S

Intercâmbio musical Moçambique-Noruega

A

Noruega celebra, este ano,
40 anos de parceria com
Moçambique. Para celebrar este marco histórico,
várias actividades e eventos estão
programados, visando elevar, evidenciar e mostrar a variedade e diversidade desta cooperação ao longo do tempo. O pontapé de saída
será no próximo dia 23 de Março
através da cultura. Será realizado
um concerto de música no Teatro
Avenida, envolvendo artistas da
Noruega e de Moçambique.
A cooperação para o desenvolvimento entre os dois países inspira-se nas “Metas de Desenvolvimento Sustentáveis” das Nações Unidas.
As relações bilaterais entre os governos de Moçambique e Noruega centram-se em vários domínios
e sectores de actividades, dentre
energia, gestão sustentável dos recursos naturais, boa governação,
agricultura, pescas, desenvolvimento de infra-estruturas públicas, sec-

O saxofonista Orlando da Conceição foi um dos participantes

tor privado e apoio às iniciativas da
sociedade civil, incluindo a cultura
e equilíbrio de género.
Moçambique e Noruega tem vários aspectos em comum. Ambos

possuem uma longa costa, banhada
pelo mar, enormes reservas de água
doce e são ricos em recursos marinhos e pesqueiros. Tem um potencial hidroelétrico imensurável. Am-

bos os países são ricos em recursos
naturais e minerais tais como ﬂorestas, petróleo e gás. Ambos têm
uma rica cultura de colaboração
e cooperação que se estende por
vários séculos, sendo que têm interesse em continuar com estas
relações por muitos e longos anos.
Esta vontade foi expressa em vários
fóruns por individualidades tanto
governamentais como cívicas de
Moçambique e da Noruega.
Bugge Wesseltoft é musico Norueguês de Jazz. Visita Moçambique
com seu Projecto de internacionalização. Luka Mukhavele está a frente da Mukhambira, uma empresa
Moçambicana especializada em
investigação, ensino, consultoria e
produção musical. Os artistas e instrumentistas Moçambicanos e Noruegueses lançam conjuntamente
uma iniciativa única de cooperação
e intercâmbio cultural.
Realizaram workshops nos dias 21
e 22 de Março corrente, encontros
com estudantes, músicos e artistas,

formações, treinamento em música
tradicional, fusão e jazz, engenharia
de som e luz. O evento culminará
num concerto, no Teatro Avenida
em Maputo, sintetizando as actividades realizadas. Este evento
constitui o pontapé de saída das
celebrações alusivas aos 40 anos
de parceria entre Moçambique e
Noruega. Dos convidados Noruegueses está, para além do jazzista
Bugge Wesseltoft, o Asle Karstad,
Engenheiro de Som, Ivar Mykland,
Produtor e Director de Imagem,
Bjørn Kjetil Undem, fotografo
Proﬁssional. Do lado Moçambicano estão o artista e etnomusicólogo Luka Mukhavele & Banda
Mukhambira, composta por: Amade Khosa, baterista, Yochtan, viola
baioxo, Beto N’wgama na guitarra,
Dulce, Carolina e Benilde na voz e
coros vozes. Os artistas convidados
são: Orlando da Conceição, Eduardo Durão e Banda (Mestre da
Timbila), Magulambera naTimbila, Xigovia e Voz; e Dionísio Babdji na guitarra. A.S
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...meninos, e chão
tem assento???

Dona Sinhazinha e a fórmula para prender a pessoa amada:
-Coloque 1 Kg de suruma na pasta da pessoa amada;
-Ligar para a Polícia.
(Dá certo em 100% dos casos)
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Abdul Sulemane (Texto)
Naita Ussene (Fotos)

Onde fica a arte de fotografar?

S

empre ouvimos por parte dos fotojornalistas de renome no país que a arte de
fotografar actualmente tem sido confundida. Os requisitos para que a fotograﬁa seja considerada como suporte de uma informação são pontapeados.
Os que praticam esta arte observando todos os requisitos manifestam o seu
descontentamento quando se deparam com fotograﬁas mal concebidas.
Outro aspecto bastante criticado é que qualquer um que possui uma máquina de
fotografar já se considera fotógrafo. Segundo estes, para ser um proﬁssional de fotograﬁa é preciso ter formação, o que implica regras e outros aspectos que não são
observados nas fotograﬁas que normalmente são vistas em alguns órgãos de informação do nosso país.
É sempre agradável ver os proﬁssionais de imagem que registaram vários momentos da vida do nosso país juntos. Quando estão juntos, esses momentos tornam-se
dignos de registo.
Foi o que aconteceu com os fotojornalistas Naíta Ussene, António Muchave e Ferhat
Momade. É bem visível o nível de proﬁssionalismo destes homens de imagem.
A procura de uma imagem perfeita faz com que os proﬁssionais de imagem andem
a todo o custo atrás da posição certa para fazerem o digno registo de imagem. Não é
por acaso que nesta segunda imagem vimos uma mistura de fotógrafos, proﬁssionais
de imagem e televisiva e a actual geração que regista as imagens na base de telemóveis. O que chama atenção nesta imagem é a preocupação de captar uma imagem
digna de registo. Os restantes apenas querem registar o que tem pela frente. Analise
e concluirá que temos alguma razão.
Estes comentários vieram porque recentemente foram divulgados os vencedores do
concurso de fotograﬁa “Pai com amor”. As fotograﬁas que participaram no evento
estão patentes na galeria do Núcleo de Arte, em Maputo.
Há quem considera que o júri não foi imparcial. Defendem, por exemplo, que a
fotograﬁa vencedora foi uma montagem e não reúne os requisitos informativos que
uma fotograﬁa deve carregar. Acrescentam que há fotograﬁas melhores que podiam
ser premiadas. Deram o exemplo de uma fotograﬁa onde aparece um pai a atravessar
um rio com o ﬁlho numa bicicleta a caminho da escola.
Na foto vencedora, aparece um professor a exercer as suas funções com um bebé nas
costas. Esse cenário tira o mérito da fotograﬁa vencedora. Os mais entendidos na
matéria da fotograﬁa consideram a imagem surreal. A foto vencedora é do jovem
fotógrafo, Mauro Vombe, que se encontra no centro desta terceira imagem, acompanhado por outros dois premiados, Ivan Simone e Xisto Fernando.
Nesta coisa de arte é agradável ver o ambiente de fraternidade que existe entre os
artistas mais experimentados e a nova geração. Os artistas mais experientes sempre
acarinham os neóﬁtos. O que dizemos é bastante visível nesta imagem onde aparece
o artista plástico Naguib numa demonstração de fraternidade ao jovem artista plástico João Paulo Queha. É agradável ver momentos destes.
Realizar uma parte dos sonhos que temos é um passo para enfrentarmos os desaﬁos
para a concretização de outros sonhos que temos. O ser humano vive de sonhos. Dizemos isso pelo facto de o saxofonista Moreira Chonguiça ter concretizado um dos
seus sonhos. Gravar um disco com outro saxofonista renomado, neste caso Manu
Dibango. É um dos motivos do sorriso nesta imagem. Enquanto isso, o Presidente
do Município da Matola, Calisto Cossa, aproveita para compartilhar alguns sonhos
que pretende realizar. Quem não parece alegre com o que ouve é o músico Roberto
Chitsondzo. Deve estar a recordar dos momentos áureos da banda Ghorwane. Só
posso terminar dizendo que o reconhecimento requer um trabalho árduo, persistência e muita inovação. O trabalho digniﬁca o homem.
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Comemorou-se nesta quarta-feira o dia Mundial da Água

Governo falha pagamento da
prestação da Proindicus

O

governo de Moçambique
voltou a falhar, nesta terça-feira, 21, o pagamento
de uma prestação de 119,
2 milhões de dólares, referentes à
amortização da dívida da Proindicus.
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Promedic afirma-se no mercado

A

Promedic, uma empresa
direccionada a produtos
e serviços de saúde, está a
consolidar a sua presença
no mercado de planos de saúde em
Moçambique. Em apenas um ano
de actividade conseguiu alcançar
uma animadora cifra de três mil
assegurados, entre empresas e singulares.
Estes dados foram revelados na
passada quinta-feira, pela directora-geral da Promedic, Yolanda Fumane, numa cerimónia que serviu
para assinalar o primeiro aniversário daquela instituição, mas também para a inauguração dos seus
novos escritórios na capital.
“Fazemos um balanço positivo
porque, a nível de plano de saúde,
aquilo que tenho visto nestes onze
anos que tenho estado nesta área e
que o primeiro ano é sempre difícil, a média seria conseguir atingir
500 assegurados, no entanto, nós
conseguimos chegar aos 3000 assegurados. A chave do sucesso foi
pegar no conceito que já existia e
aprimoramos, fizemos uma melhor
adaptação para aquilo que é o mercado moçambicano e as particularidades do povo moçambicano”,
disse Fumane.
De seguida, sublinhou que nos úl-

timos tempos ter um plano de saúde não é uma questão de luxo, mas
uma necessidade que as famílias
têm. Entretanto, o nosso sistema de
saúde, infelizmente, não consegue
abranger a todos, os hospitais públicos são caracterizados por longas
filas e enchentes e as pessoas ficam
todo o dia para serem atendidas.
A dirigente da Promedic acrescentou que persistem outros desafios
no sector da saúde, como é caso da
falta de técnicos especializados para
áreas como oftalmologia e audiologia, daí que a Promedic tem estado
a firmar parcerias com entidades
estrangeiras para que possam formar técnicos nacionais, de modo a
adquirir competências para responder às exigências do sector.
Por outro lado, Fumane assegurou
que a Promedic prima pela qualidade, daí que está a investir na
aquisição de equipamento móvel
de última geração e com tecnologia
de ponta. A título de exemplo, falou da inauguração esta semana de
um Spa, avaliado em cinco milhões
de meticais e pretende igualmente
trazer os serviços de ambulância,
farmácia e laboratórios.
Hoje a Promedic conta com 52
parceiros institucionais, entre eles o
Ministério da Saúde e o Instituto

do Coração, e possui uma série de
pacotes de seguros de saúde, sendo

que espera lançar ainda este ano
novos pacotes inovadores instan-

tâneos e recarregáveis com vista a
alcançar todas as camadas sociais.

Exploração infantil passa a ser punida

O

Governo lançou, nesta
quarta-feira, o processo de elaboração
da lista dos trabalhos
perigosos para a criança em
Moçambique, um processo que
culminará com a aprovação de
um plano de combate contra as
piores formas de exploração da
mão-de-obra infantil.
Trata-se de uma iniciativa
do Ministério do Trabalho,
Emprego e Segurança Social
(MTESS), em parceria com a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), um processo
que consistirá num movimento
de consulta sobre a lista dos trabalhos perigosos para a criança,
tendo em conta as diferentes
dimensões do fenómeno, do
ponto de vista económico, cultural, antropológico, etc.
A elaboração desta lista está

prevista na Convenção 138, de
1972, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a
Idade Mínima no Acesso ao Emprego, bem como da Convenção
182, de 1999, sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, de que
Moçambique é signatário.
Em Moçambique, considera-se
trabalho infantil aquele que é desenvolvido por crianças com idade
inferior a 15 anos, sendo que se
estima que mais de 1.4 milhão de
petizes estejam nesta situação em
todo o País.
De acordo com Victória Diogo,
ministra do Trabalho, Emprego e
Segurança Social, a elaboração desta lista foi antecedida de um estudo
encomendado pelo Governo, em
2016, e que apontou a luta contra
as piores formas de trabalho infantil como o principal desafio do País.
“É normal que uma criança trabalhe, tendo em conta a sua idade, mas
é necessário que tenha espaço para

ir à escola, brincar e crescer de
forma saudável. Não é aceitável
que seja explorada e usada para
trabalhos considerados perigosos”, explicou Diogo, tendo
acrescentado: “a criança tem
de ser protegida. É por isso que
todos os países signatários (das
convenções da Organização
Internacional do Trabalho e da
Organização das Nações Unidas) têm de definir uma lista
dos trabalhos considerados perigosos porque põem em causa
o seu desenvolvimento físico,
mental etc.”, acrescentou.
Por seu turno, Marcoluigi Corsi, representante da UNICEF
em Moçambique, louvou esta
iniciativa que, na sua opinião,
vai ajudar a definir as melhores
formas de combater o fenómeno da exploração da mão-de-obra infantil, que afecta mais
de 150 milhões de crianças em
todo o mundo.
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INSS inscreve trabalhadores por conta própria

E

stá em curso em todo o
País a campanha de sensibilização e inscrição de
Trabalhadores por Conta
Própria no Sistema de Segurança
Social Obrigatória, um processo
que abrange todos os cidadãos
que exploram uma actividade
económica sem colaboradores
ou que prestam serviços de carácter individual a uma ou mais
empresas mediante contrato. A
inscrição dos Trabalhadores por
Conta Própria prevista na Lei de
Protecção Social (Lei 4/2007, de
7 de Fevereiro) e no Regulamento de Segurança Social Obrigatória (Decreto 53/2007, de 3 de
Dezembro), vem fechar uma lacuna que havia no passado, pois
o Sistema de Segurança Social só
contemplava os Trabalhadores
por Conta de Outrem.
Na cidade de Maputo, a campanha está virada, neste mês de
Março, aos trabalhadores dos
sectores dos transportes e das
pescas, nomeadamente taxistas,
transportadores semicolectivos de
passageiros e pescadores.
De acordo com o delegado do
INSS - Instituto Nacional de Segurança Social a nível da Cidade
de Maputo, Sarmento Senda, a
meta para o ano de 2017 é registar mais de três mil Trabalhadores

por Conta Própria. “Faremos de
tudo para alcançar e, até mesmo,
superar este número”, disse.
“O montante mensal das contribuições é determinado pela
aplicação da taxa de 7% sobre a
remuneração convencional escolhida pelo trabalhador. Por isso,
a pessoa deve indicar, no acto da
inscrição, a remuneração sobre a
qual vai incidir o cálculo das contribuições”, referiu o delegado.
Por seu turno, Francisco Gove,
representante do Sindicato dos
Transportadores, louvou a iniciativa do INSS, “que vai aliviar os
trabalhadores desta área, sobretu-

do os que actuam no sector informal. Como sindicato, estamos a
fazer um trabalho de sensibilização dos nossos membros para que
estejam cientes da necessidade e
importância de estarem inscritos
no Sistema de Segurança Social
Obrigatória”.
Refira-se que desde o início do registo de Trabalhadores por Conta
Própria no Sistema de Segurança
Social Obrigatória, foram inscritas até ao momento ao nível da
Cidade de Maputo mais de dois
mil trabalhadores, que passaram a
ter direito à Protecção Social.

Millennium bim reconhecido pela Global Finance

O

Millennium
bim
voltou a ser reconhecido pelo seu
desempenho
no
sector bancário moçambicano como “Melhor Banco
de Moçambique 2017”. Foi
a 8ª vez consecutiva que a
prestigiada revista “Global
Finance”, uma referência

internacional na informação sobre mercados financeiros e sector
bancário, atribuiu o galardão ao
Banco.
A lista das melhores instituições
bancárias em África foi anunciada a semana passada, em Nova
Iorque, tendo os vencedores sido
seleccionados pelos editores da
“Global Finance”, após extensas

consultas com executivos do sector financeiro, banqueiros, consultores bancários e analistas de
todo o mundo.
A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar no National Press
Club em Washington durante
o mês de Outubro do corrente
ano. Para o Director Editorial da
“Global Finance”, “os vencedo-

res deste ano foram aqueles
bancos que atenderam cuidadosamente às necessidades de seus clientes em mercados muitas vezes difíceis
e ainda assim conseguiram
apresentar bons resultados
que estabelecem as bases
para o sucesso futuro”.´
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2ÀFLDOGH3URJUDPDSDUD(QHUJLD5HQRYiYHO0HLR$PELHQWHH0XGDQoDV&OLPiWLFDV
A Suécia tem uma longa e próxima relação com Moçambique. A cooperação
para o desenvolvimento, o diálogo e a promoção do comércio são temas
centrais parte da colaboração Sueca - Moçambicana. Actualmente a Embaixada emprega mais de 30 colaboradores.

4XDOLÀFDo}HVH[LJLGDVDRFDQGLGDWR D
*UDXGHPHVWUDGRHPiUHDUHOHYDQWHSDUDDSRVLomR
3HORPHQRVDQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKRQDiUHDGHHQHUJLDPHLR
DPELHQWHHRXPXGDQoDVFOLPiWLFRV
A cooperação Sueca com Moçambique visa melhorar as oportunidades das ([SHULrQFLDFRPSURYDGDHPJHVWmRGHSURMHFWRVLQFOXLQGRJHVWmRÀQDQSHVVRDVYLYHQGRQDSREUH]DSDUDTXHDVPHVPDVFRQWULEXDPHVHEHQHÀFLHP
ceira, procurementPRQLWRULDHDYDOLDomR
do desenvolvimento económico e democrático. O meio ambiente & mudan-  ([FHOHQWH ÁXrQFLD RUDO H HVFULWD GD OtQJXD LQJOHVD H SRUWXJXrVD DVVLP
ças climáticas, democracia& direitos humanos, e o crescimento inclusivo
como habilidades comunicação verbal.
são as principais áreas de cooperação parte do período de implementação
daactualestratégia (2015-2020). Destaque é dadopara o meio ambiente & Constitui uma vantagem se o candidato(a) tiver experiência comprovada
mudanças climáticas, incluindo energia renovável, neste contexto a Embai- emtrabalhar com cooperação para o desenvolvimento.
[DGDGD6XpFLDHVWiDFWXDOPHQWHDUHFUXWDUXP2ÀFLDO1DFLRQDOSDUDDiUHD
de energia renovável, ambiente e mudanças climáticas.
Espera-se- ainda que o (a) candidato(a) seja/tenha:
O acesso a energia renovávelé importante para a agenda de mudanças climáticase uma pré condição necessária para o desenvolvimento sustentável
e redução da pobreza. Existe muita informação evidente sobre a importância da energia para a criação de oportunidades de emprego, educação e saúde. A Embaixada da Suécia, através da cooperação para o desenvolvimento
tem um portfolio de energia extenso e tem apoiado o sector de energia em
Moçambique há aproximadamente 40 anos.
O portfolio existente está em processo de reformulação para incluir também
contribuições fora da rede que complementam as extensões anteriores e em
FXUVRGDHOHFWULÀFDomRGHUHGHUXUDOUHIRUoDURVLQYHVWLPHQWRVQDJHUDomR
GHHQHUJLDDSRLDUDFDSDFLWDomRLQVWLWXFLRQDOHRGHVHQYROYLPHQWRDQWHFLpado de projectos, bem como endereçar as ligações aos usos produtivos da
energia.
&RPR RV GHVDÀRV DPELHQWDLV VmR JHUDOPHQWH LQWHUGHSHQGHQWHV H PXWXDmentereforçados, a Embaixada reconhece que a energia, terra e a água têm
que ser abordados de forma integrada, e que o acesso igual das mulheres
WHP TXH VHU DVVHJXUDGR2 2ÀFLDO GH 3URJUDPD GHYHUi FRQWULEXLU SDUD R
desenvolvimento do portfolio, e gerir programas e políticas de diálogo relacionadas com a energia em particular e o meio ambiente, mudanças climáticas e a integraçãoda perspectiva do genero em geral. Desta forma espera-se
TXH R 2ÀFLDO GH 3URJUDPD VHMD XPD IRUoD PRWUL] GHQWUR GD VXD iUHD GH
especialidade e coordenação com o governo, OSCs e outros parceiros de
FRRSHUDomRHPFRQIRUPLGDGHFRPDDJHQGDGHDMXGDHÀFD]

&DSD]GHUHVROYHUSUREOHPDVDQDOtWLFRHGLVSRVLomRjDSUHQGL]DJHP
2ULHQWDGRSDUDUHVXOWDGRV
7HUFRQKHFLPHQWRVVyOLGRVQDDERUGDJHPGHJrQHURHGLUHLWRVKXPDQRV
- Motivar a culturadetrabalhar em equipa
A posição também exige com que o candidato tenha disponibilidade para
realizar frequentes viagens de trabalho.
O candidato seleccionado deverá reger-se pelos valores da Embaixada relacionados com o respeito e sensibilidade perante as diferenças do género,
cultura e religião.
As candidaturas, incluindo uma carta de motivação em Inglês e o CV deverão ser submetidas via e - mail para ambassaden.maputo@gov.see oassunto (subject) deverá indicar a posição a que se candidata. Último dia para a
submissão é até ao dia 31 de Março de 2017.
Todos os candidatos deverão ter a nacionalidade Moçambicana ou residência válida e visto de trabalho.
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVSRUIDYRUFRQWDFWHD&KHIH$GMXQWDGH&RRSHUDomR
a Sra. Cristina de Carvalho Erikssonou a Coordenadora Responsável pela
área do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Sra. Elisabeth Ilskog pelo
número +258 21 480 300.

É FUNCIONÁRIO PÚBLICO?
QUER GANHAR UM CARRO ZERO QUILÓMETROS?
ADIRA JÁ A UM CRÉDITO BAYPORT!
CAMPANHA VÁLIDA ATÉ 31 DE MAIO DE 2017.*
**

Bayport Financial Services Moçambique (Mcb), S.A.
Linha do Cliente: +258 21 420 277
Estamos em todo País.
www.bayportfinance.com

* Sujeito aos termos e condições.
** Modelo 2016, Kwid M/T Dynamique (E3)
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3$5$$6$&7,9,'$'('$(1,($67$)5,&$6S$1$5(3Ô%/,&$'(02d$0%,48(
A (QL(DVW$IULFD6S$ ´(($µ convida as empresas interessadas a submeterem a sua Manifestação de Interesse para o fornecimento de Serviços de Aluguer de ambulâncias com motoristas
SDUD3DOPD3URYtQFLDGH&DER'HOJDGRQRQRUWHGH0RoDPELTXH
Âmbito do Trabalho:
O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de Serviços de
Aluguer de 2 ambulâncias em conformidade com a norma euroSHLD(1$HFRPDOHJLVODomRPRoDPELFDQDHDV
mesmas devem estar devidamente registradas e aprovadas pelos órgãos moçambicanos competentes. As ambulâncias devem
SRVVXLUXPDXQLGDGHGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV7,32&RVYHtFXORV
devem ser do tipo 4x4 todo terreno com capacidade de operar em
zonas de clima Tropical. A empresa deverá fornecer ambos veíFXORVHP3DOPDFRPRVUHVSHFWLYRVPRWRULVWDVWHQGRHPFRQWDD
lei local sobre a duração de turnos de trabalho, considerando que
deverá ter sempre um motorista disponível no acampamento 24
horas por dia e durante 7 dias por semana para casos de emergência e o motorista de serviço deve ter ao seu dispôr um telefone
celular sempre com crédito.

“RENTAL of ambulances”.

&DQGLGDWRV
As empresas interessadas podem apresentar a sua Manifestação
de Interesse, devidamente assinada pela pessoa autorizada (junto
com as procurações reconhecidas ou outra prova da autoridade
de tal pessoa autorizada), juntamente com a lista de informação e
documentação abaixo exigida, incluindo evidências de:

$SHQDVDVHPSUHVDVFRQVyUFLRVRX-9TXDOLÀFDGRVTXHWHQKDP
capacidade e experiência recente no fornecimento dos serviços
necessários serão considerados como potenciais concorrentes
para o serviço acima descrito.

1. Cópia digitalizada e autenticada do registo comercial, nome da
entidade jurídica e da pessoa de contacto para receber inforPDomRFRPHUFLDOHVREUHDTXDOLÀFDomR
 (VWUXWXUD GD (PSUHVD H GR *UXSR FRP D OLVWD GRV SULQFLSDLV
DFLRQLVWDVHGRV~OWLPRVEHQHÀFLiULRV &DVRDHPSUHVDQmRHVWHMDFRWDGDQDEROVDGHYDORUHV 
'HPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGRV~OWLPRVWUrVDQRVLQFOXLQGREDODQoRDQXDOGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRVHGRVÁX[RVGHFDL[D
&HUWLÀFDomRSHODQRUPDHXURSHLD(1$
&RQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomR0RoDPELFDQDSDUD
&DUWDGHFRQGXomRSDUDPRWRULVWDV
7UHLQDPHQWRHPSULPHLURVVRFRUURVSDUDRVPRWRULVWDV
&RQGXomRGHIHQVLYDSDUDRVPRWRULVWDV
([SHULrQFLDFRPSURYDGDHQWUHDQRVQRDOXJXHUGHDPEXlâncias.
10. Qualquer outra informação que comprove que a empresa é
capaz de cumprir plenamente com âmbito do trabalho.
O site de registo (Moçambique Aplicação) está disponível no seguinte URL:
KWWSVHSURFXUHPHQWHQLLWLQWBHQJ6XSSOLHUV4XDOLILFDWLRQ
0R]DPELTXH$SSOLFDWLRQ 3DUDDVFDQGLGDWXUDVHP,QJOrV
KWWSVHSURFXUHPHQWHQLLWLQWBLWD)RUQLWRUL4XDOLÀFD$XWRFDQ
GLGDWXUD0R]DPELFR 3DUDDVFDQGLGDWXUDVHP3RUWXJXrV,WDliano)
,03257$17(
$VXEPLVVmRGHYHUiID]HUUHIHUrQFLDDRFyGLJRGH3URGXWR6HUYLço abaixo indicado:
66$(*(1(5$/+($/7+6(59,&(6
Dentro da página da candidatura, na secção “Object of the application”, a area “Origin of invitation” deverá ser completada do seguinte modo:

5HDOoDUTXHRVFDQGLGDWRVTXHMiHVWmRTXDOLÀFDGRVSHOD(($H
ou Eni SpA para o código de produto/serviços acima indicado
e que estejam interessados em participar no concurso, por favor
respondam a este anúncio público fornecendo os documentos requeridos para o endereço de e-mail:
eea.procurement@eni.com
Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e ao cumprimento com toda a documentação acima indicada, as empresas
LQWHUHVVDGDVSRGHUmRUHFHEHUGD(QL(DVW$IULFDR3DFRWHGH4XDOLÀFDomR
A Eni East Africa S.p.A fará uma avaliação da documentação acima solicitada e, caso o resultado da avaliação seja satisfatório, irá
incluir o candidato na sua Lista de Fornecedores com vista a considerar a empresa em futuros processos de concurso relacionados
com as actividades em questão.

A solicitação de informação e documentação tem como objectiYRLQLFLDUXPD´DYDOLDomRSDUDTXDOLÀFDomRµHGDURSRUWXQLGDGH
às empresas seleccionadas de fornecer detalhes da sua estrutura
legal, gestão, experiência, recursos e sua capacidade global para
executar o serviço.
3DUDDVHPSUHVDVQRÀPVHOHFFLRQDGDVD(QL(DVW$IULFDLUiDYDliar cada uma delas, em termos de possuir recursos, gestão e toda
a capacidade de agir como uma única entidade jurídica (empreVD DÀPGHDWLQJLUDVPHWDVGHTXDOLGDGHUHTXHULGDV+6(QRUmas e programas.
Todas as respostas devem ser suportadas por tal narrativa, organogramas, tabelas de recursos e outras informações que a empresa considera necessárias para substanciar as respostas individuais
HSURYHUD(QL(DVW$IULFDDFRQÀDQoDUHTXHULGDQDVFDSDFLGDGHVH
experiências da empresa.
Esta manifestação de interesse não deverá ser considerada como
um convite para concurso e portanto, não representa nem constitui nenhuma promessa, obrigação ou compromisso de qualquer
tipo por parte da Eni East Africa S.p.A em celebrar qualquer acordo ou contrato com qualquer empresa que participe da presente
manifestação de interesse.
Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos pela
empresa não deverão ser interpretados como um compromisso
por parte da Eni East Africa em celebrar um contracto ou acordo
com a empresa, nem deverá possibilitar que a empresa reivindique qualquer indeminização da parte da Eni East Africa S.p.A.
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito desta maniIHVWDomRGHLQWHUHVVHVHUmRWUDWDGRVFRPRHVWULWDPHQWHFRQÀGHQciais e não serão divulgados ou comunicados á pessoas ou empreVDVQmRDXWRUL]DGDVFRPH[FHSomRGD(QLHVHXVDÀOLDGRV
O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através
do nosso website termina no dia GH$EULOGH
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni East Africa S.p.A a este respeito.
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(QL(DVW$IULFD6S$ ´(($µ invites interested companies Within the website application, under the section “Object
to submit expressions of interest for the provision of ambu- RIWKH$SSOLFDWLRQµWKHDUHD´2ULJLQRILQYLWDWLRQµVKDOOEH
ODQFHVZLWKGULYHUVIRU3DOPD&DER'HOJDGRLQWKHQRUWKRI completed as follows:
Mozambique.
´5(17$/RIDPEXODQFHVµ
6FRSHRIZRUN
To be noted that Companies which are in possess of a valid
The scope of work is to rental 2 ambulances compliant with TXDOLÀFDWLRQOHWWHUIURP(QL*URXSDQGZKLFKDOUHDG\VHOI(1$(XURSHDQ6WDQGDUGDQG0R]DPELFDQ -applied or applied in the past for the same commodity or
legislation and have to be properly registered and approved VLPLODUDFWLYLWLHVFRQÀUPDWLRQRILQWHUHVWDQGLIDSSOLFDEOH
by Mozambican regulatory bodies. The ambulances must required documentation can be sent to the following email
be Mobile Intensive Care Unit Type C 4x4 all-terrain vehi- address: eea.procurement@eni.com.
FOHVVXLWDEOHWRRSHUDWHRQWURSLFDOHQYLURQPHQWV7KH&21- Subject to the submission of the application and to the com75$&725PXVWSURYLGHERWKYHKLFOHVLQ3DOPDVXSSO\LQJ pliance of all the above documentation, Companies interesalso the drivers for the vehicles, taking into consideration the ted in this Expression of Interest may receive from Eni East
local law regarding duration of working shifts and conside- $IULFDWKH4XDOLÀFDWLRQ3DFNDJH
ring that driver must be always available on site, providing Eni East Africa will evaluate the above requested documencoverage 24/7 in case of emergency. The driver(s) on duty WDWLRQDQGLIVDWLVÀHGZLOOLQFOXGHWKHDSSOLFDQWLQLWV9HQshall be equipped with mobile phone always with credit.
dor List for consideration in future tender processes regarding the subject activities.
&DQGLGDWHV
2QO\TXDOLÀHGFRPSDQLHVRUFRQVRUWLDRU-9WKDWKDYHSURCompanies interested in this invitation may submit their ven capability and recent experience of supplying the above
Expression of Interest duly signed by the authorized person required services will be considered for potential tenders for
(together with notarized powers of attorney or other eviden- the scope of service described above.
ce of authority of such authorized person) along with the The purpose of the information and requested documents is
following mandatory information and documentation pro- WR VWDUW D ´TXDOLÀFDWLRQ DVVHVVPHQWµ DQG WR JLYH DQ RSSRUviding evidence of:
tunity to the selected companies to provide details of their
 6FDQQHG FHUWLÀHG FRS\ RI WKH WUDGH UHJLVWHU OHJDO HQWLW\ legal structure, management, experience, resources and oveQDPH DQG FRQWDFW SHUVRQ IRU UHFHLYLQJ TXDOLÀFDWLRQ DQG rall capability to perform the service.
FRPPHUFLDOLQIRUPDWLRQ
(QL (DVW$IULFD ZLOO HYDOXDWH WKDW HDFK RI WKH ÀQDO VHOHFWHG
2- Company and group structure with the list of major sha- companies have the resources, management and all the caUHKROGHUVDQGXOWLPDWHEHQHÀFLDULHV LIQRWOLVWHGLQWKHVWRFN pability to act as a single legal entity (company) in order to
H[FKDQJH 
DFKLHYHWKHUHTXLUHGWDUJHWVRITXDOLW\+6(VWDQGDUGVDQG
/DVWWKUHH\HDUVRIÀQDQFLDOVWDWHPHQWVLQFOXGLQJ%DODQFH programme.
6KHHWV3URÀWDQG/RVVDQG&DVK)ORZVWDWHPHQW
All responses are to be supported by such narrative, organi &HUWLÀFDWLRQ E\ (1 $ (XURSHDQ 6WDQ- sation charts, resource charts and other information, which
GDUG
the company considers necessary to support the individual
5- Compliance with the Mozambican legislation for the am- responses and provide Eni East Africa with the required conEXODQFHV
ÀGHQFHLQWKHFRPSDQ\·VFDSDELOLWLHVDQGH[SHULHQFHV
This enquiry shall not be considered an invitation to bid and
6- Drive license for the drivers
therefore it does not represent or constitute any promise,
)LUVWDLGFHUWLÀFDWLRQIRUWKHGULYHUV
obligation or commitment of any kind on the part of Eni East
8- Defensive driving for the drivers
Africa, to enter into any agreement or arrangement with you
([SHULHQFH RI  \HDUV LQ SURYLVLRQ RI DPEXODQFHV ZLWK or with any company participating in this pre-enquiry.
drivers.
Consequently, all data and information provided within the
10- Any other information that will establish that the com- application shall not be construed as a commitment on the
SDQ\LVFDSDEOHRIIXOOÀOOLQJWKHVFRSHRIZRUN
part of Eni East Africa to enter into any agreement or arranThe registration website (Mozambique Application) is avai- gement with you, nor shall they entitle your company to
lable at the following URL:
claim any indemnity from Eni East Africa.
All data and information provided pursuant to this enquiry
KWWSVHSURFXUHPHQWHQLLWLQWBHQJ6XSSOLHUV4XDOLÀFD- ZLOOEHWUHDWHGDVVWULFWO\FRQÀGHQWLDODQGZLOOQRWEHGLVFORtion/Mozambique-Application (for application in English)
sed or communicated to non-authorized persons or compaKWWSVHSURFXUHPHQWHQLLWLQWBLWD)RUQLWRUL4XDOLÀFD QLHVH[FHSW(QLDQGLWVDIÀOLDWHV
Autocandidatura-Mozambico IRU DSSOLFDWLRQ LQ 3RUWXJXH- The deadline for submission of Expression of Interest throuse/Italian)
gh our website is set at 21st April of 2017.
Any cost incurred by interested companies in preparing the
,03257$17
Expression of Interest shall be fully born by Companies who
The submission must refer to the following commodity code: shall have no recourse to Eni East Africa in this respect.
66$(*(1(5$/+($/7+6(59,&(6
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Televisão digital para
todas localidades
moçambicanas

A

migração da radiodifusão analógica para
digital deve permitir a
expansão da televisão
para os distritos, postos administrativos e localidades do país,
desafiou o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos
Mesquita, que falava aquando do
lançamento do Projecto de Migração Digital em Moçambique
no sábado passado, na cidade de
Maputo.
Para Mesquita, a migração digital não se deve configurar como
uma mera mudança de infra-estruturas de rede de transmissão,
sem qualquer valor acrescentado
para os cidadãos: “Tudo está a ser
feito para que toda a população
continue a ter acesso à televisão,
devendo a migração garantir a expansão e a melhoria da qualidade
do sinal e conteúdos transmitidos”, disse.
O lançamento do Projecto de
Migração Digital, conforme explicou Carlos Mesquita durante
a sua intervenção, é o culminar

de várias acções, entre as quais a
adopção, em Dezembro de 2010,
do padrão tecnológico da migração digital DVB-T2, a criação da
Comissão para a Implementação
da Migração Digital (COMID),
bem como a elaboração da Estratégia de Migração da Radiodifusão Analógica para Digital.
Por sua vez, o embaixador da
República Popular da China em
Moçambique, Su Jian, definiu
este Projecto de Migração Digital
como o programa de cooperação
mais importante existente nas relações bilaterais entre Moçambique e China.
Importa referir que o Grupo
StarTimes é a companhia seleccionada, em concurso público
internacional, para a implementação do Projecto de Migração
Digital em Moçambique, um
processo que conta com o apoio
e financiamento do Governo da
República Popular da China e
financiamento de mais USD 150
milhões a serem desembolsados
pelo Exim Bank, uma instituição
financeira daquele país asiático.

BCI incrementa apoio
ao programa de
reforço nutricional

O

Banco Comercial e de
Investimentos (BCI)
incrementou, no primeiro trimestre deste
ano, o seu apoio ao Programa
de Reforço Nutricional às crianças de Mocuba, na província da
Zambézia. O Banco aumentou
o apoio de um milhão para um
milhão e quinhentos mil meticais. Esta acção insere-se no
âmbito da sua política de Responsabilidade Social, através do
fundo gerado pelo Cartão Daki.
O BCI trabalha nesta iniciativa
em parceria com a Winnua, uma
empresa de direito moçambicano
que desenvolve as suas actividades nos ramos florestal, agrícola e
comercial na Zambézia, desde o
terceiro trimestre de 2015, e que
assegura a gestão do projecto.
O Programa de Reforço Nutricional é dirigido a crianças em
idade escolar e consiste no fornecimento diário de leite de soja
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nas Escolas, para enriquecimento da sua dieta alimentar, com o
intuito de combater a malnutrição. Após o sucesso, em 2015, do
projecto-piloto, que abrangeu as
Escolas primárias de Lóbuè, no
ano lectivo de 2016, o mesmo
passou de 263 crianças a 506
crianças beneficiárias, incluindo
alunos da Escola do Reassentamento, criada na sequência do
reassentamento das populações
afectadas pelas cheias de 2015.
O Relatório de avaliação do Projecto, publicado pela Winnua,
indica que o programa de distribuição de leite de soja passou
a fazer parte da vida da escola e
da comunidade, operando mudanças a vários níveis, desde o
crescimento saudável e o combate à malnutrição, até à educação,
melhorando a manutenção, a
destreza, a capacidade de concentração e as condições de ensino-aprendizagem das crianças
na escola.

Mbié ganha espaço nos EUA

O

músico moçambicano
radicado nos Estados
Unidos da América,
Albino Mbié, é actualmente um dos nomes moçambicanos que mais concertos faz na
terra do Tio Sam.
Na perspectiva de criar uma base
sólida de afirmação e reconhecimento naquele país, Mbié, juntamente com a sua banda, tem
sido convidado para diversos
concertos em diferentes cidades
norte-americanas, para apresentar o seu trabalho.

Para alguns críticos, o facto de Albino Mbié convergir com instrumentistas de outras paragens do
mundo confere à sua música uma
estética que atravessa a perspectiva
comum das canções moçambicanas, oferecendo-lhes novas fórmulas e linguagens. Hoje, de acordo
com um artigo publicado na página oficial Mbenga MZ (página de
maior prestígio sobre artes e cultura
em Moçambique e África Austral),
o mundo conversa com a música do
Mbié e a humanidade cruza-se, de
alguma forma, nas frases que Mbié
liberta com a sua guitarra e voz.
Albino Mbié formou-se em música

na Berklee College Of Music
(Estados Unidos da América),
uma das maiores academias
de música no mundo, se não a
maior. A Berklee tem dos mais
rigorosos critérios de admissão
dos seus candidatos. Na Berklee, Albino foi exposto às mais
variadas culturas e influências
sonoras. Formado em engenharia de som e em guitarra (jazz e
acústica), Mbie é também produtor e tem trabalhado com vários artistas. O Músico acredita
que tem muito a fazer pela música moçambicana.

Atlas Mara conclui acordo de $40 milhões com a OPIC

F

oi actualmente concluído
o acordo entre a empresa
Atlas Mara e a Overseas
Private Investment Corporation – (OPIC) no valor de
$40 milhões de dólares norte
americanos.
Este valor, parte dos 200 milhões
de dólares norte americanos de
linha de credito aprovados pela

OPIC, conclui o financiamento
da Linha de Crédito do BancABC Botswana.
A outra parte do bolo será alocada as outras subsidiarias do Grupo Atlas Mara, nomeadamente
BancABC Zâmbia e BancABC
Moçambique.
Em Moçambique, esse valor, a
ser alocado a subsidiária moçam-

bicana BancABC Moçambique,
“irá dar contínuo suporte e financiamento, às pequenas e médias
empresas e desenvolvimento de
tecnologias, no âmbito do projecto de Tecnologia Financeira
denominado FINTEC”, disse o
Administrador delegado do BancABC em Moçambique, Orlando Chongo.
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5HGH+23(0H(PEDL[DGDGD6XpFLDIHOLFLWDPRVYHQFHGRUHV
GRFRQFXUVRGHIRWRJUiÀDGLJLWDO3$,6&20$025
$5HGH+23(0 +RPHQVSHOD0XGDQoD HD(PEDL[DGDGD6XpFLDFRQJUDWXODPRVYHQFHGRUHV
GR&RQFXUVRGH)RWRJUDÀD'LJLWDO´3DLVFRP$PRUµFXMDFHULPyQLDGHSUHPLDomRWHYHOXJDUQD
6HJXQGDIHLUDGH0DUoRQD*DOHULDGR1~FOHRGH$UWH
O concurso faz parte de uma iniciativa com o mesmo nome que pretende dar a conhecer os benefícios (para crianças, mulheres e homens) da paternidade responsável e encorajar os homens moçambicanos a adoptarem um papel mais activo nos cuidados afectivos e integrais das suas crianças.
'DVPDLVGHIRWRJUiÀDVFRQFRUUHQWHVRMXULVHOHFLRQRXDVPHOKRUHVHGHHQWUHHVWDVDV
melhores na seguinte ordem:

FODVVLÀFDGR,YDQ6LPRQH FODVVLÀFDGR0DXUR9RPEH
(VWDV IRWRJUDÀDV SRGHP VHU
vistas em uma exposição na
JDOHULDGR1~FOHRGH$UWHQD
cidade de Maputo até ao dia
31 de Março de 2017.
Fizeram parte do juri a Embaixadora da Suécia, Irina
6FKRXOJLQ 1\RQL R &RRUGHQDGRUGD5HGH+23(0-~OLR
/DQJDR3UHVLGHQWHGD$VVRciação Moçambicana de FoWRJUiÀD-RmR&RVWDR$UWLVWD
3OiVWLFR 1DJXLE $EGXOD H R
$FWLYLVWD GH 'LUHLWRV +XPDnos, Jorge Matine.

FODVVLÀFDGR;LVWR)HUQDQGR

Vencedores e membros de júri

