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(FEMATRO), deu o exemplo do 

sector de transporte entre África 

do Sul e Moçambique. 

Dados preliminares indicam para 

um prejuízo de cerca de USD 

1 milhão por dia, prejudicando 

cerca de 2 mil trabalhadores. Foi 

durante cinco dias que as em-

presas de transporte tiveram de 

estacionar mais de 300 camiões 

da frota de aproximadamente 500 

que, diariamente, transporta 

diversas mercadorias ligando 

Não é só o cidadão pé des-
calço que paga o preço 
da recorrente violência 
xenófoba na África do 

Sul. O fenómeno estrangula 
também aquela que é uma das 
principais bandeiras diplomáti-
cas na Comunidade para o De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC), a integração regional. 

No princípio de Setembro de 
2019, imagens sinistras de mul-
tidões armadas de paus, catanas e 
barras de ferro a caçar estrangei-
ros, lojas em chamas e ruas com 
vestígios da arruaça, voltaram a 
sacudir a nação arco-íris. 
Era a mais recente face da vio-
lência xenófoba na África do Sul. 
Sistematicamente, os sul-africa-
nos saem às ruas a atacar cidadãos 
pobres de outros países africanos, 
maioritariamente residentes nos 
bairros de lata, com o argumento 
de os estrangeiros lhes estarem a 
retirar emprego.
A vaga mais violenta de sempre 
na história da xenofobia na África 
do Sul se registou em 2008, ano 
em que mais de 15 mil moçam-
bicanos regressaram a Moçambi-
que.  
Durante a luta contra o regime 
do apartheid, o Congresso Na-
cional Africano (ANC, na sigla 
em inglês), hoje partido no poder, 
beneficiou de importantes apoios 
de países africanos, muitos deles 
hoje vêem os seus cidadãos ataca-

dos. 

Integração ameaçada 
De cada vez que os sul-africanos 

saem à rua para atacar outros afri-

canos, estão, ao mesmo tempo, a 

desferir duros golpes contra um 

sonho antigo no continente, em 

geral, e na SADC, em particular.

A integração regional, sobretu-

do na sua vertente económica, é 

considerada como um processo 

importante para o bem-estar co-

lectivo e individual dos Estados 

membros e, sobretudo, dos seus 

povos.

Com efeito, vários instrumentos 

estratégicos foram sendo adop-

tados na SADC para operacio-

nalizar o processo de integração 

regional, como é o caso do Proto-

colo Comercial e do Plano Estra-

tégico Indicativo para o Desen-

volvimento Regional.

Dentre as várias metas estabele-

cidas nos diversos instrumentos, 

consta a liberalização comercial, a 

integração gradual dos mercados 

dos Estados membros, a área livre 

de comércio e a criação de merca-

do comum. 

Mas o cumprimento das diversas 

metas, como refere o livro “Os 

Contornos da Violência Xenófo-

ba na África do Sul e suas Impli-

cações para os Países Vizinhos”, 

revela-se “inoperante e inactivo” 

devido a vários constrangimentos 

, que incluem a fraca participação 

da sociedade civil bem como a 

falta de vontade política dos líde-

res nacionais.

De acordo com o livro, uma pu-

blicação do antigo Instituto Su-

perior de Relações Internacionais 

(ISRI, hoje Universidade Joaquim 

Chissano) que teve como casos de 

estudo Moçambique, Malawi e 

Zimbabwe, a emergência de um 

novo fenómeno na África do Sul 

que, desde 1994, se manifesta na 

forma de ódio, racismo, discri-

minação, sabotagem, pilhagem e 

humilhações contra os estrangei-

ros pobres, maioritariamente da 

África Austral, estrangula ainda 

mais o processo de integração re-

gional da SADC.

Aliás, a criação do mercado co-

mum, que devia ter entrado em 

vigor em 2015, pressupõe a mo-

bilidade da força de trabalho e 

capitais a nível regional. 

“A migração da força de traba-

lho regional para a África do Sul 

pode ser entendida em duas ver-

tentes, primeiro, como o reflexo 

do próprio processo da integração 

e, segundo, devido à robustez da 

economia sul-africana”, assina-

lam, na obra, os autores, todos 

eles pesquisadores da Joaquim 

Chissano, uma universidade com 

enfoque no ensino e pesquisa so-

bre relações internacionais.  

A África do Sul é a maior econo-

mia da região da SADC e a se-

gunda maior economia formal de 

África, depois da Nigéria.

Com efeito, é o principal destino 

de emigrantes africanos que fo-

gem da pobreza e guerras nos seus 

países. Estatísticas oficiais indi-

cam que cerca de quatro milhões 

de estrangeiros africanos vivem 

na África do Sul e cerca de 70% 

são do Zimbabwe, Moçambique 

e Lesotho. Os remanescentes 30% 

são do Malawi, Reino Unido, Na-

míbia e eSwatini. A população 

sul-africana é estimada em mais 

de 50 milhões de pessoas.

Identidade comum entre 
povos
No capítulo sobre implicações da 

xenofobia no processo de inte-

gração regional, o livro “Os Con-

tornos da Violência Xenófoba na 

África do Sul e suas Implicações 

para os Países Vizinhos” assinala 

que a violência xenófoba consti-

tui uma ameaça objectiva para a 

construção da integração efectiva 

e, sobretudo, para a edificação da 

identidade comum entre os povos 

da região, visto que os factores 

não económicos, como os valores 

culturais e identitários, são decisi-

vos para a integração regional.

“Estes valores são socialmente 

construídos na base do sentimen-

to de pertença mútua. A violência 

xenófoba recorrente e sistemática 

revela-se contrária a este deside-

rato. A região da África Austral 

tem legados comuns que partilha 

(história, fronteiras, rios, hábitos 

e costumes bantu, comércio e ca-

samentos). Esses legados são um 

património comum que deve ser 

socialmente preservado e incutido 

ao nível dos povos da região”, re-

ferem os autores, enfatizando que 

o aprofundamento da integração 

regional ocorre, em primeiro lu-

gar, ao nível dos povos e, só em 

segundo lugar, ao nível das elites 

políticas.

Mas os estudiosos concluíram 

que, no caso da SADC, o cenário 

é contrário. O discurso da inte-

gração é feito apenas ao nível das 

elites políticas e ao nível sectorial.

De resto, alertam que as implica-

ções da xenofobia na integração 

regional da SADC são várias. No 

domínio económico, destacam 

a redução da circulação de mer-

cadorias e, consequentemente, 

subida de preços dos produtos 

nacionais, e a reprodução da de-

pendência dos Estados membros 

face aos países doadores, reduzin-

do o comércio intra-regional.

No domínio político, apontam, de 

entre várias consequências, o con-

gelamento das fases de integração 

em curso e, no domínio social, 

entendem que fenómeno pode 

resultar na fraca participação da 

sociedade civil no processo da 

construção da integração regional, 

aumento da criminalidade fron-

teiriça e contrabando, constantes 

revoltas populares contra os go-

vernos nacionais exigindo respos-

tas eficazes para travar a violência 

e aumento da pobreza e vulnera-

bilidade dos povos dependentes 

do mercado sul-africano.

É preciso frisar que, para além de 

comprometer o processo de inte-

gração regional, a onda de xenofo-

bia, que, sistematicamente, atinge 

a África do Sul, viola o princípio 

fundamental de solidariedade, 

que ditou a criação da SADC.

Negócio transfronteiriço 
abalado 
O vice-presidente da Confedera-

ção das Associações Económicas 

(CTA) de Moçambique, Castigo 

Nhamane, não duvida que a xe-

nofobia ameaça a integração re-

gional.

“É um comportamento extrema-

mente errado; compromete tudo 

aquilo que é o sonho da região, 

que é ver a nossa região a desen-

volver, que é ver a nossa região a 

ter o que já é um pensamento dos 

governos, que é ter a zona de co-

mércio livre”, referiu.

Para Castigo Nhamane, os actos 

prejudicam não só os moçambi-

canos, malawianos, zambianos ou 

nigerianos, os alvos dos sul-afri-

canos, mas a própria África do Sul 

se ressente, com estabelecimentos 

comerciais sul-africanos a serem 

saqueados e destruídos. 

Aliás, para além de retaliações nos 

países vizinhos, como Moçambi-

que, onde populares montaram 

barricadas e incendiaram pneus 

na Estrada Nacional Numero 4 

(EN4), como forma de evitar a 

entrada de camiões sul-africanos 

ao país, lojas sul-africanas foram 

atacas em países como a Repú-

blica Democrática do Congo 

(RDC) e Zâmbia.

O vice-presidente da CTA afir-

ma que não há nenhum país que 

pode viver sem o negócio trans-

fronteiriço, pelo que os Governos 

da região devem encontrar for-

mas de estancar a xenofobia de 

uma vez para sempre. Remete a 

solução ao que chama de boa ac-

ção dos governos da região, mas 

principalmente da própria África 

do Sul. O empresário refere que 

o comércio transfronteiriço ficou 

todo afectado com os últimos le-

vantamentos na África do Sul. 

Nhamane, que também é pre-

sidente da Federação Moçam-

bicana das Associações dos 

Transportadores Rodoviários 

Xenofobia na África do Sul:

A violência que estrangula a integração regional
Por Armando Nhantumbo

Sul-africanos nas ruas a caçarem estrangeiros

Castigo Nhamane



TEMA DA SEMANA 3Savana 27-09-2019

África do Sul a Moçambique.

Por isso, Castigo Nhamane en-

tende que não há motivos para 

a violência xenófoba na África 

do Sul, porque “somos povos ir-

mãos”. 

Contramarcha 
Quem também não tem dúvidas 

de que a xenofobia estrangula a 

integração é o docente e pesqui-

sador da Universidade Joaquim 

Chissano. Frederico Congolo, 

co-autor do livro “Os Contornos 

da Violência Xenófoba na África 

do Sul e suas Implicações para os 

Países Vizinhos”, explica que a 

integração é um projecto de apro-

fundamento da ligação política, 

económica, cultural e social entre 

as populações dos diferentes paí-

ses membros da SADC.

“Esses incidentes fazem uma con-

tramarcha ao processo de integra-

ção. Ou seja, no lugar de estarem 

a promover a boa convivência 

entre as pessoas, os incidentes es-

tão, na verdade, a criar problemas 

de desunião. Por outras palavras, 

existe, aparentemente, uma rejei-

ção, pelo menos de uma parte da 

seus países. Goodwill Zwelithi-

ni, que na altura acusou a maio-

ria dos líderes do Governo sul-

-africano de não querer falar do 

assunto por medo de perder votos, 

chegou a afirmar que “como rei da 

nação Zulu, eu não posso tolerar 

uma situação em que estejamos a 

ser dirigidos por líderes sem ne-

nhuma visão”. 

Para Zwelithini, uma poderosa 

autoridade tradicional, “o facto de 

que existem países que desempe-

nharam um papel importante na 

luta de libertação do nosso país 

não pode ser usado como uma 

desculpa para se criar uma situa-

ção onde os estrangeiros são auto-

rizados a incomodar os nativos”.

Mas o docente Frederico Con-

golo assinala que, em 2019, o rei 

zulu teve uma acção proactiva e 

conseguiu chegar a uma espécie 

de pacto com alguns representan-

tes de comunidades estrangeiras 

em Durban, que acabou por evitar 

a violência. 

Desta forma não se pode 
conviver
Para a antiga primeira-ministra 

de Moçambique, Luísa Diogo, a 

xenofobia na África do Sul põe 

em causa o acordo de livre comér-

cio no continente africano, um 

instrumento que preconiza a fa-

cilitação da circulação de pessoas 

e bens.

Para Luísa Diogo, a xenofobia 

acaba prejudicando a iniciativa de 

livre comércio, dando uma “sensa-

ção de que as coisas não são como 

se pensava que fossem”.

De acordo com a também anti-

ga ministra de Plano e Finanças, 

quando se fala de livre circulação 

de pessoas e bens, no continen-

te, se resume numa convivência 

harmoniosa e valorização do que 

cada Estado tem para oferecer 

dentro dos países africanos.

Diogo, actualmente presidente 

do Conselho de Administração 

(PCA) do Barclays Bank e pre-

sidente da mesa da Assembleia 

Geral da Câmara de Comércio de 

Moçambique (CCM), entende 

que não basta exigir a responsabi-

lidade histórica de Moçambique 

perante a África do Sul, mas sim 

procurar dizer que desta forma 

não se pode conviver.

“Não se pode pensar que os mo-

çambicanos e cidadãos de outros 

países que estão na África do Sul 

são pessoas que possam prejudicar 

o desenvolvimento. Esta situação 

não leva ao desenvolvimento do 

país e cria um pânico permanente 

dos que visitam ou vivem na Áfri-

ca do Sul”, observou.

Chamado a analisar o impacto da violência 
xenófoba no processo de integração regio-
nal da SADC, o reitor da Universidade 
Técnica de Moçambique (UDM) começa 

por recuar à história. 

Severino Ngoenha lembra que a Conferência de 

Coordenação para o Desenvolvimento da África 

Austral (SADCC), precursora da SADC, era uma 

organização política que, apesar de também ter ins-

trumentos económicos, o seu objectivo era resistên-

cia regional contra o apartheid da África do Sul.

“Quando nós vimos Mandela a sair da cadeia num 

período muito difícil da nossa história, transfor-

mou-se a SADCC em SADC. A SADC é um ins-

trumento económico”, observa o Professor. 

Mas para ele, quando se coloca o acento na eco-

nomia, num mundo liberal competitivo, está-se a 

dizer, simplesmente, que quem vai ganhar são os 

mais fortes. “O mais forte na região é a África do 

Sul e se temos de competir com África do Sul, va-

mos perder logo à partida”, disse.

É por isso que o académico considera que o erro 

maior foi na transição da SADCC para a SADC, 

quando se estabeleceu um modelo de cooperação 

assente na economia e não na política. 

“Houve um mau negócio: foi a passagem da 

SADCC para SADC”, defendeu. E faz compa-

ração com a Europa, continente que nasceu como 

uma comunidade económica. Referiu que, numa 

comunidade económica europeia, Portugal não po-

dia se sentar ao lado da Alemanha, tal como o Lu-

xemburgo ao lado da França, porque a Alemanha e 

a França são muito mais fortes.

“Então, a Europa, para poder integrar os países, 

teve de abandonar o modelo de comunidade eco-

nómica em direcção a um modelo de comunidade 

política. É a comunidade política que permite que 

um grande país como a Alemanha seja obrigado a 

sentar com um pequeno país como Portugal. É a 

política que faz com que haja racionalização: você 

pode produzir tanto de agricultura, mas tem de res-

peitar o espaço agrícola do outro. É a política que 

faz com que Portugal tenha recebido muito dinhei-

ro para a construção de infra-estruturas”, compara 

o Professor para quem, quando a política comanda, 

ela reequilibra os desequilíbrios provocados pela 

economia.

Reitera que, quando a integração está baseada num 

modelo de competição económica, ela elimina as 

economias mais fracas. Não tem dúvidas de que a 

África do Sul está a sufocar outros países da região.

Guerra de pobres 
No entendimento do filósofo, não basta denunciar 

a xenofobia e suas consequências. É preciso buscar-

-se as causas para depois encontrar-se soluções.

Na sua óptica, as razões dos recorrentes actos de 

violência xenófoba na África do Sul estão assentes 

no fracasso das revoluções da região. Argumenta 

que as revoluções podem começar com bons prin-

cípios, mas muitas vezes são prisioneiras dos seus 

próprios mecanismos de violência.

Lembra o ANC que, quando nasceu, em 1912, ti-

nha por objectivo acabar com a discriminação. Para 

Ngoenha, embora Mandela tenha conseguido, com 

a sua perspicácia, acabar com a guerra evitando um 

banho de sangue para África do Sul e para a região, 

o objectivo que a revolução fixou, que era igualdade 

entre cidadãos, não foi atingido.

A democracia política não foi uma democracia eco-

nómica, diz. “A situação dos negros na África do 

Sul é muitas vezes igual, algumas vezes até pior do 

que antes do apartheid”, referiu, acrescentando que 

o não alcance dos objectivos da revolução faz com 

que, recorrentemente, as pessoas manifestem o seu 

A integração na visão do Prof. Severino Ngoenha:

Passagem da SADCC para 
SADC foi um mau negócio

descontentamento também por vias violentas.

Mas para o Professor, o panorama da África do Sul 

é também da região da SADC. Dá o exemplo do 

Zimbabwe, que teve, igualmente, uma revolução que 

obrigou a Zanu e a Zapu a pegarem em armas.

Mas a revolução zimbabweana não garantiu a trans-

ferência de terras da minoria branca para a maioria 

negra, até que o ex-estadista, Robert Mugabe, avan-

çou para as nacionalizações,  num polémico proces-

so que ficou conhecido como reforma agrária, que 

levou ao bloqueio económico do país pelo ocidente, 

precipitando a crise para antiga Rodesia do Sul, mas 

também para os países vizinhos, incluindo Moçam-

bique.

“Por que falo do Zimbabwe?”, questionou. “Porque 

a primeira vaga de imigração que temos na Áfri-

ca do Sul é dos zimbabweanos. Uma vez mais, os 

objectivos da revolução não foram implementados. 

Então, cria muito descontentamento. A situação do 

Zimbabwe é catastrófica e muitos zimbabweanos 

são obrigados a fugir da própria terra e recorrer a 

uma segunda guerra. Se eu aplico esse raciocínio a 

Moçambique, temos o mesmo problema”, respon-

deu.

Referiu que, no fim da década de 1980, Moçam-

bique entrou em conversações para a implantação 

da democracia, que significava partilha de poder e 

igualdade.

“O que aconteceu é que, por razões que conhecemos, 

não tivemos uma verdadeira democracia: manipula-

ções eleitorais, promiscuidade entre os três poderes 

que existem; isso levou a que, recorrentemente, te-

nhamos conflitos e assinaturas de paz e, ainda hoje, 

o país está em muitos lugares em condições de ins-

tabilidade. Nós somos a segunda grande vaga de 

imigração presente da África do Sul”, precisou. 

Para ele, estamos numa região de muitas revoluções 

feitas com grandes intenções, todas elas mal ter-

minadas. O resultado é que a maior parte das po-

pulações desfavorecidas da região, o que chama de 

pobres de Moçambique, Zimbabwe, África do Sul, 

etc., encontra-se no mesmo lugar, onde acontece a 

Xenofobia. 

Por isso, conclui o Professor, mais do que xenofo-

bia, o que estamos a assistir é uma guerra de pobres, 

aqueles que não tiveram espaço para integrar com-

pletamente a sociedade e viverem, de facto, como 

cidadãos.

Entende o reitor da UDM que os africanos que es-

tão a ser atacados pelos sul-africanos não são a ra-

zão da sua pobreza. Pelo contrário, eles são também 

vítimas do processo de revoluções não concluídas e 

acordos não mantidos. 

Enfatizou que os pobres sul-africanos têm difi-

culdades em atacar as minorias brancas e ricas e o 

ANC que está no Governo com armas e cooptado 

pelos poderes económicos, por isso, só podem ca-

nalizar os seus ataques contra outros pobres, neste 

caso, provenientes de outros países irmãos.

Frederico Congolo

sociedade sul-africana, que recusa 

o suposto princípio de que so-

mos todos africanos, somos todos 

bantu”, referiu o académico, para 

quem os ataques são uma recusa à 

imigração na SADC.

Para ele, do ponto de vista político 

e das lideranças, há compreensão 

e consenso sobre os interesses e 

benefícios do processo de integra-

ção, mas o mesmo já não acontece 

ao nível da base.

Frederico Congolo entende que 

o facto de haver, repetidamente, 

autoridades tradicionais e líde-

res políticos da África do Sul, 

incluindo do ANC, a proferirem 

discursos discriminatórios e a ins-

tigarem a violência, é perigoso.

“Esse é que tem sido o principal 

rastilho para a eclosão dos actos 

violentos”, afirmou, acrescentan-

do que perseguir, prender e punir 

os atacantes directos, como tem 

sido, até aqui, a acção do Esta-

do sul-africano, não basta. Para 

ele, já é tempo para os restantes 

Governos da SADC pressiona-

rem, diplomaticamente, a África 

do Sul para passar a criminalizar 

aos autores morais dos ataques, 

de forma a desmotivar discursos 

discriminatórios e instigadores da 

violência. 

Deu o exemplo do rei zulu, Goo-

dwill Zwelithini, cujo discurso, 

em 2015, acabou instigando a 

acção violenta, quando pediu aos 

estrangeiros para regressarem aos Luísa Diogo

Severino Ngoenha
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CONSIGO, SOMOS 
O MELHOR
DE ÁFRICA
Ganhamos prémios não só pelo reconhecimento da nossa competência 

em matéria de Segurança de Informação e Prevenção de Fraude

A todos os nossos Clientes, o nosso muito obrigado!

Um mês após a sanção imposta 
pelo Banco de Moçambique 
(BdM) a Paulo Sousa, en-
tão Presidente da Comissão 

Executiva (PCE), do Banco Comer-
cial e de Investimentos (BCI), um 
novo CEO estará a caminho para 
liderar aquela instituição bancária, 
aguardando apenas o “no objection” 
do regulador do sistema financeiro 
moçambicano.

Ao que o SAVANA apurou de fon-

tes próximas ao assunto, trata-se de 

Rodolfo Lavrador, um antigo admi-

nistrador executivo da Caixa Geral 

de Depósito (CGD) e do Mercanti-

le Bank da África do Sul. Lavrador, 

segundo contaram ao jornal, aguarda 

apenas luz verde do BdM. Soubemos 

igualmente que Lavrador vem para 

terminar o mandato de Paulo Sousa.

Antes de chegar à CGD, em 2008, 

Rodolfo Lavrador passou pelo go-

verno de António Guterres: primei-

ro como chefe de gabinete de Sousa 

Franco nas Finanças (de 1995 a 1999) 

e depois como chefe de gabinete do 

próprio Primeiro-Ministro (1999 a 

2001). 

Na CGD, Lavrador, em 2011, partici-

pou na reestruturação dos créditos da 

CGD a Joe Berardo, avaliados em 400 

milhões de euros e foi responsável 

pelo Banco Caixa Geral em Espanha 

e no Brasil. Pertenceu ao Conselho de 

Administração do banco, tendo a seu 

cargo os pelouros do negócio inter-

nacional, comércio externo e bancos 

correspondentes, assuntos jurídicos e 

nota privativa.

Mas uma fonte ligada ao banco disse 

que o mais provável é Rodolfo La-

vrador chegar em Janeiro de 2020. 

Actualmente, o BCI está a ser inte-

rinamente dirigido por José Furtado, 

administrador que também foi indi-

cado pela CGD.

O segundo mandato de Paulo Sousa 

estava previsto para terminar a 31 de 

Dezembro deste ano. Neste momen-

to, Paulo Sousa, está em Lisboa onde 

falou sobre o processo de que é alvo 

em Moçambique com Paulo Mace-

do, Presidente Executivo da CGD, 

que também deve ser substituído “em 

breve”. 

A CGD, um banco estatal português, 

é o maior accionista do BCI com 

61.51% e foi responsável pela indica-

ção de Paulo Sousa, em 2013, para li-

derar aquela instituição bancária, um 

dos big five da banca comercial em 

Moçambique.     

Em finais de Agosto deste ano, o 

BdM sancionou Paulo Sousa, por 

alegadas infracções contravencionais, 

uma sanção que deixou em estado de 

choque meios económico-financeiros 

em Moçambique.

Segundo a sanção, Paulo Sousa terá 

de pagar uma multa de 200 mil me-

ticais, mas, mais grave, o gestor ban-

cário está inibido de exercer cargos 

sociais e de funções de gestão em 

instituições de crédito e sociedades fi-

nanceiras por três anos. Porém, Paulo 

Sousa recorreu da sanção que lhe foi 

aplicada. Fontes próximas de Sousa 

disseram ao SAVANA que o PCE do 

BCI se sentiu “profundamente choca-

do” com a decisão do BdM, pelo que 

é improvável que volte ao banco em 

Moçambique, mesmo que o recurso 

lhe seja favorável.

Segundo o BdM, Paulo Sousa agiu 

em conflito de interesses aquando da 

sua participação no processo de apre-

ciação e decisão da proposta de aqui-

sição da Interbancos, SA pela Socie-

dade Interbancária de Moçambique, 

SA (SIMO). Defendeu, acrescenta o 

BdM, simultaneamente, os interesses 

da SIMO, na qualidade de Adminis-

trador, e da Interbancos, na qualidade 

de PCA.

Sousa era visto nos últimos anos 

como um executivo com ‘‘excelentes 

relações com o governo”, nomeada-

mente por se mostrar “extremamente 

cooperativo” com as dificuldades do 

executivo, nomeadamente na ajuda às 

naufragadas empresas públicas, entre-

gues à insaciável voragem da Frelimo 

e a falta de liquidez do Orçamento de 

Estado, forçado a recorrer a emissão 

de bilhetes (BT) e obrigações (OT) 

do Tesouro para manter a liquidez no 

aparelho de Estado e o seu inflaccio-

nado exército de funcionários.  

Mexidas no Millennium 
BIM?
No Millennium bim, José Reino da 

Costa, actual CEO, poderá ser subs-

tituído por João Nuno Palma, antigo 

administrador financeiro da CGD 

e actual administrador executivo do 

Banco Comercial Português (BCP), o 

maior accionista do banco moçambi-

cano. Palma é também vogal do Mil-

lennium BIM para o mandato 2018-

20, cujo Conselho de Administração 

é dirigido por Rui Fonseca, enge-

nheiro dos caminhos de ferro (CFM) 

que chegou à posição de PCA, na era 

considerada a maior empresa pública 

moçambicana. 

Da Costa chegou a PCE do BIM 

em Maio de 2015. O mandato de 

Da Costa, que também assume umas 

das vice-presidências do Millennium 

BIM, termina em 2020.

(Redacção)

Rodolfo Lavrador: novo PCE do BCI?
...há também iminentes mexidas no BIM

Rodolfo Lavrador
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As mortes e destruições pro-
vocadas por grupos arma-
dos na província de Cabo 
Delgado não param e as 

teorias do Governo sobre a origem 
e motivação da violência também 
não.

Sem apresentar claras evidências, as 

autoridades já acusaram garimpeiros 

em Cabo Delgado, jovens aliciados e 

até um “núcleo” de desestabilizado-

res sedeado na Beira.

Nesta quarta-feira, Filipe Nyusi, 

Presidente da República, usou, pela 

primeira vez, uma nova expressão 

para indicar os alegados autores e 

origem dos ataques armados em 

Cabo Delgado. 

Numa comunicação à nação a pro-

pósito do Dia das Forças Arma-

das de Defesa de Moçambique 

(FADM), Filipe Nyusi considerou 

“uma invasão camuflada” e “ataque 

ao desenvolvimento” as acções arma-

das na província de Cabo Delgado, 

defendendo uma acção rápida e efi-

ciente do Estado contra a violência 

na região. 

“Está mais do que claro que estamos 

a ser vítimas de uma invasão camu-

flada, um ataque ao nosso desenvol-

vimento”, afirmou Nyusi.

O Estado está decidido a combater 

os grupos armados que protago-

nizam ataques contra populações 

e Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) em Cabo Delgado, disse.

“Estamos resolutos em tudo fazer 

para encontrar soluções rápidas e 

eficientes para desmantelar esses 

focos e outras ameaças de modo a 

resgatar a tranquilidade para os mo-

çambicanos”, declarou.

Filipe Nyusi fez estes pronuncia-

mentos, uma semana depois dos 

insurgentes terem  protagonizado 

dois ataques de grande dimensão 

às posições das FDS nos distritos 

de Macomia e Mocímboa da Praia. 

Nesses ataques, os insurgentes, para 

além de assassinar mais de duas de-

zenas de pessoas entre civis e oficiais 

das FDS, saquearam e queimaram 

casas, roubaram comida e armamen-

to.  Há relatos de que no ataque ao 

acampamento militar em Macomia, 

que culminou com a morte de seis 

militares e blindados queimados, os 

insurgentes terão usados drones.           
Um outro ataque deu-se no prin-

cípio da noite desta segunda-feira, 

23, em Mocímboa da Praia, tendo 

deixado cerca de 15 mortos, vários 

feridos e destruição de várias resi-

dências, incluindo a sede do partido 

Frelimo, no povoado de Mbau. 

Filipe Nyusi descreveu como bár-

baros os actos cometidos pelos refe-

ridos grupos, que actuam em Cabo 

Delgado desde 2017, cujas motiva-

ções e mentores são desconhecidos. 

“Incitam à desobediência às autori-

dades governamentais e promovem 

o desrespeito pelos símbolos nacio-

nais”, acrescentou.

Filipe Nyusi exortou a todos os seg-

mentos da sociedade a envolverem-

-se na defesa da pátria, soberania e 

integridade territorial, através da 

unidade e vigilância em todos os do-

mínios.

A versão do chefe de Estado de que 

o país está a ser alvo de invasão con-

traria o seu pronunciamento de há 

um mês, quando referiu que estava 

na posse de informações que davam 

conta de existirem, na cidade da 

Beira, cidadãos moçambicanos e lá 

residentes que estariam a financiar 

grupos de insurgentes. 

O mais alto magistrado da nação fez 

estes pronunciamentos numa altura 

em que circulam informações, se-

gundo as quais, o Estado Islâmico 

tem anunciado, desde Junho, estar 

associado a alguns destes ataques, 

mas as autoridades moçambicanas 

recusam a tese do envolvimento do 

grupo terrorista “jihadista” nos ata-

ques. 

A província de Cabo Delgado, pal-

co de uma intensa actividade de 

multinacionais petrolíferas que se 

preparam para extrair gás natural, 

tem sido alvo de ataques de homens 

armados desconhecidos desde Ou-

tubro de 2017 e que já provocaram 

mais de 200 mortos, destruição  de 

vários bens públicos e privados.

De lá a esta parte, foram instaura-

dos seis processos-crimes contra 

indivíduos suspeitos de ligações aos 

ataques. Dois desses processos, com 

cerca de 221 arguidos, foram con-

cluídos pelo Tribunal Judicial da 

Província de Cabo Delgado, tendo 

resultado em 57 condenados a pe-

nas de prisão, que variam de 16 a 40 

anos. Os restantes quatro processos, 

visando 50 arguidos, ainda não fo-

ram concluídos, incluindo a de dois 

jornalistas.

Entretanto, a situação na região, 

particularmente na zona norte da 

província de Cabo Delgado, con-

tinua tensa. Com efeito, contraria-

mente ao discurso governamental, 

que sublinha a ideia da acalmia e do 

controlo sobre a situação, a realidade 

mostra que os episódios de ataques 

continuam com alguma regularida-

de, causando medo e clima de terror, 

particularmente nas aldeias afasta-

das dos centros urbanos e vilas.

A tese de invasão externa também 

foi defendida pelo Ministro da De-

fesa, Atanásio Ntumuke, que referiu 

que a persistência e os modus operan-
di dos insurgentes deixa claro que 

há correntes de externas que estão a 

financiar os seus actos. 

Ntumuke disse que o seu governo 

irá privilegiar a troca de informações 

que são fundamentais para a estra-

tégia das forças moçambicanas no 

combate a estes grupos. 

Semana passada, o Instituto de Es-

tudos Sociais e Económicos (IESE) 

e o Mecanismo de Apoio a Socie-

dade Civil (MASC) publicaram um 

estudo denominado: “Radicalização 

Islâmica no norte de Cabo Delgado: 

o caso de Mocimboa da Praia.

No documento de 60 páginas, os 

pesquisadores referem que, numa 

altura em que Moçambique ainda 

estava num longo processo negocial 

com vista a pôr termo ao conflito 

decorrente dos resultados eleitorais 

das eleições gerais de 2014, o país 

foi surpreendido, a 5 de Outubro de 

2017, com um ataque armado às ins-

tituições do Estado na vila-sede de 

Mocímboa da Praia. 

Perpetrado por um grupo desconhe-

cido, com reivindicações da práti-

ca de um Islão radical, este ataque 

armado era um fenómeno novo no 

processo político moçambicano e 

trazia uma série de questões não só 

do ponto de vista da natureza do 

grupo e suas motivações, como tam-

bém no que se refere às implicações 

políticas, sociais e económicas do 

próprio fenómeno para o país.

Diz o documento que o grupo que 

atacou instituições do Estado na vila 

de Mocímboa da Praia, a 5 de Outu-

bro de 2017, surge na zona norte de 

Cabo Delgado, primeiro, como um 

grupo religioso e, em finais de 2015, 

passou a incorporar células militares. 

O grupo é denominado Al-Shabaab 

não só pelas comunidades locais mas 

também pelos seus próprios mem-

bros. As suas acções correspondem 

ao fundamentalismo religioso de 

combate à influência ocidental e de 

implantação radical da lei islâmica – 

a sharia e o combate aos inimigos do 

Islão. O nome Al- Shabaab significa 

“juventude” em árabe. 

Diz o documento que o grupo tem 

ligações com certos círculos religio-

sos e militares, nomeadamente célu-

las de grupos fundamentalistas islâ-

micos da Tanzânia, Quénia, Somália 

e região dos Grandes Lagos. 

“Alguns elementos do grupo tinham 

ligações indirectas com líderes es-

pirituais da Arábia Saudita, Líbia, 

Sudão e Argélia, essencialmente 

através de vídeos ou de pessoas que 

tinham estudado nesses países graças 

a bolsas de estudos financiadas por 

homens de negócios locais e estran-

geiros (particularmente madeireiros 

e garimpeiros ilegais) provenientes 

da Tanzânia, Somália e da região dos 

Grandes Lagos”, lê-se no estudo. 

O estudo fala da falta de meios mili-

tares apropriados por parte das For-

ças de Defesa e Segurança (FDS) 

para combater eficazmente ao grupo. 

Sublinha que, ao longo dos últimos 

dois anos, o grupo dos Al-Shabaab 

tornou-se mais sofisticado a sua for-

ma de actuação, criando “espiões” no 

seio das comunidades locais com a 

finalidade de monitorar a movi-

mentação dos elementos das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS) na 

zona. Isso permite aos Al-Shabaab 

ter informação actualizada sobre a 

possibilidade de um eventual ataque 

por parte das FDS, facto que oferece 

uma certa protecção ao grupo.

“Estamos a ser invadidos”, Filipe Nyusi
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Com a espinhosa missão de re-
verter os resultados eleitorais 
de 2014, que não foram a seu 
favor, na província de Tete, o 

candidato presidencial da Frelimo, Fi-

lipe Nyusi, pediu ao eleitorado daquele 

ponto do país para “limpar a vergonha” 

nas urnas naquele pleito. 

Para tal, promete diversificar a activi-

dade económica, visando impedir que 

a província dependa exclusivamente da 

indústria extractiva. 

Falou da protecção da produção nacio-

nal de modo a ter um sector privado ar-

rojado e pronto para servir as multina-

cionais que operam naquela província. 

A caravana da campanha eleitoral de 

Filipe Nyusi voltou a ser manchada pela 

perda de vidas de membros da Frelimo. 

Depois do incidente de Nampula, que 

ceifou a vida a 10 pessoas e feriu outras 

85, as equipas de segurança tiveram de 

rever a sua actuação, passando a criar 

mais pontos de acesso ou saída nos co-

mícios, que se realizam em locais veda-

dos, como campos de futebol, nem que 

isso implique a retirada momentânea da 

rede de vedação, tal como aconteceu no 

campo 25 de Setembro, em Moatize.    

Contudo, o luto voltou a bater a porta 

no passado domingo. Depois de termi-

nado o comício que decorreu em Son-

go, distrito de Cahora Bassa, quando 

uma camioneta transportando parte 

dos participantes, despistou-se e capo-

tou na íngreme descida do monte Ma-

loera, resultando em cinco óbitos e 56 

feridos, segundo dados oficiais. 

Problemas mecânicos na viatura são 

apontados como a principal causa do 

acidente envolvendo a camioneta que 

vinha de Danque, distrito de Mágoè, 

que dista 140 quilómetros do local do 

acidente da viação.

 Em comício de encerramento da cam-

panha eleitoral na província de Tete, 

que teve lugar no campo de Desportivo 

local, esta segunda-feira, Filipe Nyusi 

pediu um minuto de silêncio em me-

mória às vítimas.

 Solidarizou-se com as famílias dos pe-

recidos e com os feridos, tendo exorta-

do o eleitorado a “vingar-se” das mortes 

que têm assolado a sua campanha nas 

urnas. Entende Nyusi que esta será a 

melhor forma de homenagear àquelas 

vítimas que acreditaram que a Freli-

mo devia conduzir os destinos do país. 

Inicialmente, o encerramento estava 

previsto para as 12 horas, depois do re-

gresso do candidato da inauguração do 

monumento dedicado aos Mártires de 

Inhaminga em Sofala, mas, por medi-

das de precaução, acabou arrancando as 

16 horas, devido ao intenso calor que se 

fazia sentir em Tete. 

O objectivo era evitar a exposição ao 

sol, que poderia resultar em desmaios.    

Desde às 10 horas desta segunda-feira, 

a cidade de Tete registava um movi-

mento desusado de camiões e camio-

netas, transportando participantes do 

comício de encerramento devidamente 

organizados pelos delegados do partido. 

A maioria vinha de diversos bairros 

da cidade e distritos como Marara e 

Changara, que distam cerca 90 e 80 

quilómetros da cidade, respectivamente. 

Os membros da OJM são os que se têm 

mostrado mais disponíveis e se destaca-

do para fazerem parte do cordão pelo 

qual Nyusi e sua comitiva têm passado, 

quer na entrada, quer na saída dos lo-

cais dos comícios. 

Outros grupos da OJM são chamados 

para integrar as escoltas de motoqueiros 

que acompanham Nyusi do aeródromo 

também para os locais dos comícios.  

Nyusi quer evitar “vergonha” de Tete

De sábado à segunda-feira, Filipe 

Nyusi escalou os distritos de Angónia, 

Tsangano, Chiúta, Moatize, Chifunde, 

Macanga, Cahora Bassa e cidade de 

Tete, no seu périplo de caça ao voto. 

O principal objectivo de Nyusi é “tirar 

a vergonha” dos resultados eleitorais 

de 2014, que foram favoráveis ao seu 

opositor mais directo de então, Afon-

so Dhlakama, que amealhou 23.5430 

votos, correspondentes a 49.76%, con-

tra 21.7190 votos, ou seja 45.90%, de 

Nyusi. 

Ao nível das legislativas, a Frelimo ga-

nhou com 210.765 (46.54%), contra 

205.318 votos (45.35%) da Renamo e 

os modestos 26.167 de votos (5.78%) 

do MDM, cujo presidente e candidato 

presidencial, Daviz Simango, está tam-

bém em Tete. Ossufo Momade, candi-

dato da Renamo, iniciou esta quarta-

-feira a sua campanha em Tete, no 

distrito de Moatize, prometendo tirar a 

população do sofrimento privilegiando 

a criação emprego para os jovens. 

Através de vários projectos governati-

vos, que tem implementado em várias 

províncias, Filipe Nyusi diz ter dado 

provas de que merece mais uma opor-

tunidade para concluir as “obras da 

casa” que iniciou. 

Manifestou preocupação em relação aos 

resultados apertados que se tem regista-

do nos pleitos eleitorais, com destaque 

para as autárquicas, aludindo que ele e 

o seu partido não merecem resultados 

que tragam ruído e polémica pelo que 

urge fazer o devido reparo.   

Nyusi diz estar galvanizado para a vi-

tória, tomando em consideração os 

resultados das últimas autárquicas que 

foram satisfatórios para os candidatos 

do seu partido, a nível desta província, 

pese embora tenha havido muita con-

trovérsia na cidade de Tete. 

Pela frente, Nyusi tem um grande de-

safio, pois não se sabe até que ponto as 

populações dos distritos de Angónia e 

Tsangano vão ou não castigar a Frelimo 

pelas sevícias que sofreram durante os 

confrontos entre as Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) e o braço armado da 

Renamo.

A violência resultou em perseguições, 

assassinatos e queima de casas ao ponto 

de comunidades abandonarem o país 

para se refugiarem no vizinho Malawi. 

A província de Tete é rica em carvão 

mineral, que tem gerado receitas para 

o país, bem como em madeira, produ-

ção agrícola e criação de gado caprino, 

o que acaba contrastando com os fortes 

problemas de estradas e acesso à água 

potável com os quais se debate. 

A província é atravessada pelo maior 

rio do país, Zambeze, que, ao “zangar”, 

deixa um rasto de destruição. Nas ma-

nhãs, são visíveis milhares de residentes 

dirigindo-se às margens do grande rio à 

busca de água para consumo, lavagem de 

roupa e mesmo para a higiene pessoal. 

Foi perante esta realidade que Fili-

pe Nyusi pediu um voto de confiança 

das populações de modo a concluir o 

seu projecto governativo e colocar a 

província na rota do desenvolvimento 

nacional. 

Apontou como principal arma nesta 

província a diversificação da activida-

de económica para que não dependa 

exclusivamente da indústria extractiva, 

porque o carvão é um recurso esgotável. 

Tomou o exemplo da baixa do preço 

daquele mineral no mercado inter-

nacional, num passado recente, o que 

obrigou as mineradoras a despedirem 

massivamente a sua mão-de-obra, com 

impacto negativo na economia do país. 

Há que usar as receitas de carvão para 

serem investidas na industrialização do 

país e na construção de infra-estruturas, 

como estradas e pontes, que vão servir 

de alavanca a referida indústria. 

O sector alimentar pode ser uma das 

apostas da industrialização em Tete, 

dado o seu forte potencial na agricultura 

e na pecuária. 

Entende que a indústria alimentar pode 

desempenhar um papel importante no 

fornecimento de produtos às multina-

cionais, sem, com isso, deixar de lado a 

exportação da produção nacional para 

outros mercados. 

Segundo Nyusi, essa abordagem vai 

permitir que, em caso de baixa de pre-

ços dos minerais, a exportação e a dis-

ponibilização de produtos agrícolas e 

agro-processados no mercado nacional 

minimizem os efeitos negativos. 

Comprometeu-se a promover e prote-

ger a produção nacional, mas defendeu 

o aumento da produção para que não 

haja défice no fornecimento de produ-

tos. 

Falou da batata produzida em Angónia 

e Tsangano, que depois de um árduo 

trabalho com os agricultores para a me-

lhoria da qualidade, já é comercializada 

nos principais supermercados da pro-

víncia. 

Anunciou novos acordos com a China, 

para a venda do feijão bóer, após res-

trições verificadas no mercado indiano, 

que era o principal destino, o que levou 

muitos agricultores a acumularem pre-

juízos. 

 A prestação de serviços às multinacio-

nais é outra aposta sua para a concreti-

zação do manifesto, que é a criação de 

mais postos de trabalho. 

Comunicou que, com o resultado do 

trabalho que está sendo desenvolvido, 

se nota uma considerável redução da 

poeira emitida pelas mineradoras, o que 

colocava em causa a saúde das popula-

ções. 

Apelou para uma convivência pacífica 

com as multinacionais, porque não são 

instituições políticas. 

Como tem sido hábito, Nyusi atacou 

o seu principal opositor, Ossufo Mo-

made, da Renamo, equiparando as suas 

promessas como uma semente que não 

germina por não ter uma base sólida. 

Criticou as promessas de aumento sa-

larial feitas por Momade, porque “não 

são realistas”.

Disse que conseguiu garantir o paga-

mento de ordenados durante o período 

de crise, porque seguiu uma política de 

prudência ao nível dos ordenados, resis-

tindo ao populismo de salários aparen-

temente elevados, mas insustentáveis. 

Nyusi retomou a sua campanha elei-

toral esta quinta-feira na província de 

Manica, depois de ter interrompido as 

acções de caça ao voto para dirigir o 

Conselho de Ministros da terça-feira 

e participar nas celebrações do Dia das 

FADM esta quarta-feira, que culminou 

com a inauguração do monumento em 

homenagem aos combatentes da luta de 

libertação nacional na Praça dos Com-

batentes, vulgo “Xiquelene”.

SOCIEDADE

Oposição obteve   maioria em 2014

Filipe Nyusi em comício em Tete
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Este texto possui como objectivo analisar, em termos gerais, os manifestos eleitorais dos 

partidos Frelimo, MDM, Podemos e Renamo (por sequência alfabética), especificamente 

no que referem em relação à agricultura e ao desenvolvimento rural. O texto não faz alguma 

referência específica a qualquer dos manifestos. Os comentários apresentados não significam 

que estão total ou parcialmente ausentes dos manifestos. Significa que, se constam, alguns 

temas considerados fundamentais pelo Observatório do Meio Rural (OMR), são apresen-

tados deforma geral e pouco articulada numa estratégia integrada de desenvolvimento. Esta 

dispersão poderá ser justificada pela concepção de desenvolvimento subjacente aos diferen-

tes manifestos e que abaixo são apresentados.

Não parece que seja despropositado ou que se perca identidade político partidária que o(s) 

partido(s) que governar(em) o país na próxima legislatura, procure(m) extrair dos contribu-

tos dos partidos expressos nos manifestos.

Os principais aspectos que o OMR considera, são os seguintes:

1. Não existe uma visão de longo prazo sobre o desenvolvimento agrário e do meio rural, 

no quadro da transformação estrutural da economia e segundo um determinado modelo 

de crescimento e desenvolvimento económico. Que sociedade e economia, qual o papel da 

agricultura e do meio rural, como planear esses percursos a longo prazo com políticas e ins-

tituições estáveis, assente em acordos supra partidários e supra legislaturas?

2. A transformação do sector familiar assente em sistemas de produção sustentáveis e que, 

com base no melhoramento de material genético local e sistemas de cultivo integrado, pos-

sam elevar a produtividade e os rendimentos dos produtores, integrando-os em economias 

de pluriactividade e nos mercados de forma associada para aumento da capacidade negocial 

e maior simetria de informação dos mercados. Os manifestos revelam a opção da moder-

nização da agricultura com base na intensificação do capital (mecanização, irrigação, arma-

zenagem de grandes unidades de silos e armazéns, e insumos químicos). Está presente a 

configuração de cadeias de valor do agro-negócio, sobretudo de bens para exportação, onde 

o sector familiar surge em uma relação de integração perversa, enquanto simples produtores 

de mercadorias em mercados distorcidos e assimétricos, e de força de trabalho assalariada. 

3. A perspectiva da transformação do sector familiar em agricultores comerciais (ou “emer-

gentes”) não abrangerá cerca de quatro milhões de famílias camponesas, nem a economia 

terá, a médio prazo, capacidade de geração de emprego para os cidadãos com idade de entra-

da no mercado de trabalho. Como consequência, as economias informais, o trabalho e o em-

prego precário, as migrações de curta e média distância e os factores geradores de conflitos 

aumentarão. Não são apresentadas políticas específicas para o meio rural, para os pequenos 

produtores, numa perspectiva de criação de pluriactividades geradoras de rendimento e de 

ocupação de trabalho.

4. Os manifestos são alheios à realidade de que é a produção familiar (que ocupa cerca de 

70% da população rural, gera mais de 70% dos rendimentos das famílias que dependem 

da agricultura, e produz mais de 90% dos bens agrícolas, incluindo as de exportação) é um 

dos pontos de partida para reduzir os índices de subnutrição, da pobreza, das migrações 

para os centros urbanos e para as zonas dos grandes projectos, da exploração predadora dos 

recursos naturais como forma de sobrevivência (desmatação, caça furtiva, garimpo e outras 

actividades). Esta realidade é confirmada pela redução pouco significativa da percentagem da 

população pobre mas com aumento do número de pobres e das desigualdades sociais entre o 

meio rural e os centos urbanos e entre províncias e distritos.

5. O ambiente e as estratégias de resiliência às mudanças e choques climáticos, não se reflec-

tem em estratégias da agricultura, como por exemplo, a mudança dos sistemas de produção 

assentes na agricultura itinerante e desmatação, a exploração não sustentável de recursos, a 

pesquisa e multiplicação de sementes resistentes à seca, a defesa das zonas de alagamento, 

entre outros aspectos.

6. A comercialização agrícola é abordada na perspectiva da criação de centros de armazena-

gem e de recuperação da rede comercial rural (“cantinas”) e da manutenção das estradas que 

relacionam as zonas produtoras às de consumo. A rede de armazenagem não é apresentada 

como um sistema que começa na capacidade de stokagem do produtor, como forma de con-

servação da produção e venda dos produtos em momento de preços mais elevados, conside-

rando a sazonabilidade das colheitas. Não é referido o tratamento das economias informais 

de comercialização, que podem, a prezo, ser um obstáculo para a estruturação da rede de 

comercialização e de outros serviços no meio rural. 

7. Não está presente a concepção de desenvolvimento rural integrado onde sejam evidentes 

políticas intersectoriais, como reflexo das estratégias sectoriais a nível central do governo e 

que sejam coordenadas e concretizadas em planos de desenvolvimento territorial, sobretudo 

nas áreas de transportes, vias de comunicação, educação, saúde, água e energia. As priorida-

des territoriais não estão definidas (em algum caso de forma muito genérica), assim como 
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MANIFESTOS ELEITORAIS DE 2019.
AS OPÇÕES DA “MODERNIZAÇÃO DOLOROSA”1 COM CONTINUIDADE DA POBREZA 

E NÃO INCLUSÃO DE MILHÕES DE CAMPONESES 

Direcção do OMR
os bens a produzir, considerando os objectivos de produtividade, competitividade, geração 

de rendimento e de trabalho e de contributo para a redução da pobreza e da subnutrição.

8. A reforma do Estado, particularizando o relacionado com o meio rural, sobretudo a 

descentralização de poderes de decisão, da alocação orçamental, da capacitação técnica 

e de recursos materiais, está praticamente ausente nos manifestos. Estas reformas são 

necessárias para que o Estado desempenhe as suas funções no quadro do princípio da 

subsidiariedade, como por exemplo, os serviços de sanidade vegetal e animal, a gestão e 

fiscalização da conservação e exploração dos recursos naturais, a investigação técnica e 

socioeconómica, a extensão rural e a resolução ou arbitragem de conflitos de interesses e 

em defesa das leis respectivas.

9. Os instrumentos macroeconómicos necessários para a implementação de uma política 

agrária, quando são, são apresentados de forma pouco consistente e, sem que representam 

aquelas que mais efeito podem produzir sobre a produção nacional. Políticas fiscais, tarifas 

alfandegárias e de protecção, tipo de preços e de subsídios a incidir em que produções e as 

formas de aplicação de modo a tornar essas políticas eficazes, não surgem descriminados. 

As afirmações gerais sobre estes aspectos não conferem credibilidade aos manifestos. Em 

geral, os manifestos destacam abstractamente o crédito, as taxas de juro, os preços e os 

subsídios.

10. Os manifestos são omissos em propostas acerca de formas institucionalizadas de diá-

logo e participação com os produtores e em especial com os pequenos produtores, através 

das suas organizações representativas e com as lideranças locais das comunidades. Não é 

feita referência ao cumprimento da lei das consultas comunitárias para diferentes situa-

ções, assim como ao papel do Estado em garantir os acordos estabelecidos, por exemplo, 

quando se trata de ocupações de terra e de reassentamentos.

Em resumo:

-

cumentos de continuidade das políticas não explícitas e de ausência de políticas agrárias 

praticadas em Moçambique há décadas, onde não existe uma visão de transformação 

estrutural da agricultura, no quadro dos padrões de crescimento e das transformações 

económicas. 

-

gência de agricultores comerciais, através da intensificação dos factores de capital e da 

estruturação das cadeias de valor, assegurarão a integração (perversa) dos camponeses 

como assalariados e produtores de mercadorias para o mercado externo e a agro-indús-

tria virada para a exportação e preparação dos bens importados para consumo interno. 

agentes públicos, privados, camponeses, comunidades e sociedade civil, permitirá a con-

tinuidade de um modelo produtivo não inclusivo, produtor de pobreza e com limitados 

efeitos sobre a segurança alimentar e a subnutrição. 

como parte integrante de mudanças necessárias nos sistemas agro-florestais e nas técni-

cas produtivas. A concepção de desenvolvimento rural integrado, as prioridades espaciais 

e de produtos, não estão presentes nos manifestos, nem os mecanismos de aplicação de 

medidas de politica económica. 

são aspectos fundamentais e essenciais para o desenvolvimento e pouco é referido nos 

manifestos eleitorais que foram objecto de análise deste texto.

O OMR está ciente que os manifestos eleitorais não são documentos extensos nem deta-

lhados, mas observa que aspectos fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e 

do meio rural não possuem o foco necessário ou não estão apresentados.

O OMR e outras organizações da sociedade civil, tal como fizeram no início da legislatura 

que termina, apresentará ao Senhor Presidente da República, à Assembleia da República, 

aos partidos políticos, às organizações da sociedade civil e ao sector privado através das 

suas organizações representativas, um documento onde proporá a formulação de uma 

política agrária para a próxima legislatura numa perspectiva de longo prazo. O OMR tem 

esperança que, não aconteça como na legislatura anterior, em que as propostas, depois de 

acolhidas positivamente pelo Presidente da República e das orientações deste a vários 

ministérios não termine nas gavetas, por razões alheias às organizações da sociedade civil 

proponentes. 

1Expressão que constitui parte do título do livro “A modernização dolorosa: estrutura agrária, 
fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil” de Graziano da Silva, acerca do Brasil. Rio 
de Janeiro: Zahar Editores, 1982.
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1. POBREZA, GARIMPO E CONFLITUALIDADE EM NAMANHUMBIR

A partir de 2009, a descoberta de pedras preciosas no posto administrativo de Nama-
nhumbir, distrito de Montepuez, na Província de Cabo Delgado, despoletou uma onda 
migratória para a região, atraindo populações oriundas do estrangeiro e de todo o Norte 
de Moçambique. Num cenário de pobreza, milhares de jovens e crianças abandonaram 
as suas actividades, procurando a sorte na mineração artesanal, num cenário de grande 
insegurança laboral. Subvalorizados pelos comerciantes, os rubis ilegalmente extraídos 

-
tado. O espaço foi, desde cedo, disputado com a empresa Mwiriti que, com base numa 
concessão para a criação de uma reserva de caça desportiva, se havia implantado na 
região, numa área superior a 30.000 hectares. Os garimpeiros e a segurança da empresa 

a realidade é que, através de pagamento de subornos aos seguranças da empresa, a acção 
dos garimpeiros nunca foi interrompida, num ambiente de oportunismo generalizado.

Com vista a combater a mineração ilegal, foi contratado um corpo de segurança privado 
para o local. A partir de meados de 2010, a presença de agentes da Polícia da República 
de Moçambique e da Força de Intervenção Rápida passaram a constituir uma constante 

bens às populações (veículos motorizados, telemóveis, valores monetários, etc.). A per-
sistência da actividade de mineração ilegal no distrito traduziu-se no endurecimento das 
acções das forças de segurança, proibindo-se a livre circulação de residentes nos povoa-
dos inseridos na área de concessão mineira e multiplicando-se actos de espancamento 
e tortura de garimpeiros capturados nas áreas de exploração e saque dos respectivos 
bens. Perante milhares de mineradores ilegais na província, em Dezembro de 2016, as 
forças de segurança procederam à captura e repatriamento de milhares de indivíduos, 
assim como à queima de casas, destruição de machambas e culturas, espancamentos e 
violações. Não obstante a expulsão de indivíduos, continuaram a registar-se tensões com 
a polícia, repetindo-se mortes, feridos e violações sexuais (Issufo, 24.04.2018).

2.A MEDIATIZAÇÃO DO CONFLITO E A ACÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O assunto foi particularmente mediatizado nos mass media internacionais na sequência 
de uma reportagem da Al Jazeera
quando um vídeo mostrando espancamentos e torturas de garimpeiros por parte das 

sociais. Na sequência das notícias, Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia 
-

na qual diversos jovens partilharam relatos de violentas agressões, torturas físicas e se-
xuais, incluindo assassinatos por parte das forças de segurança. Perante as câmaras, os 
entrevistados apresentaram marcas de ferimentos provocados por catanas e picaretas. 
Na reportagem da Al Jazeera
garimpeiros e, alguns entrevistados, revelam a existência de lutas diárias entre mineiros 
e seguranças. 

numa acção que, de acordo com a população entrevistada, foi protagonizada por um 
esforço conjunto envolvendo seguranças privados da empresa, a UIR, Polícia de Protec-
ção de Altas Individualidades e Polícia de Protecção dos Recursos Minerais (Inocência, 

Al Jazeera, um agente da PRM confessou a recepção de 
ordens de funcionários da empresa para recorrer a armas de fogo e atacar os garimpeiros 
(Al Jazeera
responsabilidade.
A comitiva que integrava a STV incluía uma equipa de juristas da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique (CDHOAM), assim como da Co-
missão Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Em estreita comunicação com a PGR 
distrital, estes juristas entrevistaram indivíduos lesados e recolheram evidências de 
maus tratos, nomeadamente declarações de testemunhas, receitas médicas ou recibos 
de medicamentos.

condenou a acção brutal das forças policiais exigindo às autoridades competentes uma 
investigação criminal sobre as “diversas denúncias de violação de direitos humanos perpetra-
da pelos elementos de segurança que operam na área de concessão”. Por sua vez, a Comissão 
Nacional de Direitos Humanos (CNDH), denunciou a existência de um grande número 
dos detidos na cadeia de Montepuez, sem provas, assim como arrombamentos de ca-
sas por parte da polícia à procura de vítimas e pessoas acusadas (Lisboa, 29.01.2018). A 
CNDH emitiu um comunicado, informando da constituição de uma comissão conjunta 
de investigação, de que eram partes integrantes a PGR e a PRM, com vista a investigar 

2019: 4). Realizada a investigação, o relatório foi alegadamente entregue à Assembleia da 
República, não sendo até hoje tornado público.

Na reportagem da Al Jazeera
existência de 18 processos instaurados (dos quais 4 julgados e condenados), envolvendo 
membros da segurança privada da empresa, da PRM, da FIR e da Força de Protecção 
dos Recursos Naturais e Meio Ambiente, ligados à protecção da mina. Não obstante as 

evidências de práticas sistemáticas de violência na área de concessão mineira, protago-
nizadas por forças públicas e privadas, e sob o alegado comando da direcção da MRM, 
nenhum processo foi instaurado pelo Ministério Público contra a empresa mineradora.

3. A LEIGH DAY E A DESRESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO

A inoperância da PGR e do sistema de justiça moçambicano abriu uma oportunidade à 
Leigh Day. A Leigh Day constitui um escritório privado de advocacia, especializado em 
direitos humanos, com ampla experiência na representação de indivíduos que sofreram 
ferimentos protagonizados por forças policiais ou por poderosas empresas multinacio-

-

Anglo American, Rio Tinto e Cape plc. 
A denúncia internacional de massacres ocorridos na área de concessão mineira de uma 

ao posto administrativo de Namanhumbir, com vista a recolher evidências de viola-

de incêndio de habitação, 18 de assassinato e cerca de 200 casos de espancamento, tor-
tura e abusos sexuais (SAPONOTÍCIAS, 29/01/2019), alegadamente protagonizados 

da qual veio a resultar um acordo exta-judicial com a empresa acusada. Assumindo a 
existência de episódios de violência na sua área de exploração, mas negando responsa-

de libras (que engloba as indemnizações às vítimas e a comissão da Leigh Day, corres-

de actividades económicas locais. De acordo com um representante da Leigh Day, cada 

-
sentação de queixas, com vista a garantir que qualquer cidadão que se sinta lesado 
e deseje apresentar uma reclamação em relação às operações da MRM possa fazê-lo 
através desse mecanismo. Para a implementação deste  
seleccionou a organização Triple R Alliance, sem que tivesse sido realizado um con-
curso público em Moçambique, ou envolvendo a consulta das instituições de justiça 
ou da sociedade civil moçambicana. A Tripe R Alliance encontra-se em processo de 
consulta de OSC em Maputo e Cabo Delgado, assim como instituições da justiça, com 

de Dezembro de 2019.

4. DESORGANIZAÇÃO, OPORTUNISMO E SENTIMENTOS DE INJUSTIÇA: 
CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES

Com vista a compreender o processo de indemnização às vítimas no âmbito do proces-
so instaurado pela Leigh Day, o OMR entrevistou, durante o mês de Junho de 2019, 31 

-
cimoja e Ntoro (posto administrativo de Namanhumbir) e na cidade de Montepuez. A 

da vizinha Tanzânia. 

4.1. Os valores inscritos nos acordos

De acordo com os entrevistados, os valores das indemnizações variam entre os 200 
-

trevistados. Mais da metade (21) dos entrevistados declarou valores de indemnização 
compreendidos entre os 600.000 e os 800.000 meticais. Desconhece-se o critério de atri-
buição do valor das indemnizações, registando-se indivíduos que declaram ter sofrido 
os mesmos danos mas auferiram compensações distintas:

24 de Setembro de 2019

INDEMNIZAÇÕES EM NAMANHUMBIR: 
RESOLVER CONFLITOS COM MAIS CONFLITOS

João Feijó e Jerry Maquenzi

Quadro 1:Valor e motivo das indemnizações, em meticais 
Montantes da 

indemnização (em milhares 
de meticais) 

Nº de 
beneficiários Motivos da indemnização 

200 – 500 2 Agressão física e queima de casa 
200 – 500 1 Agressão física 
200 – 500 3 Queima de casa 
600 - 800 24 Agressão física 

1000 - 2500 1 Queima de casa 

Os dados pessoais dos lesados foram fornecidos directamente aos técnicos da Leigh 
Day, que apoiaram na abertura de contas bancárias para a realização das respectivas 
transferências. De acordo com os entrevistados, alguns dos contratos estabelecidos 
com a Leigh Day e cada um dos lesados foram recolhidos por técnicos da MRM acom-
panhados pela polícia. A entrega dos cartões bancários foi realizada numa estância 
hoteleira local e, grande parte dos lesados, teve conhecimento do pagamento por in-
termédio de outros colegas contemplados.
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Quadro 2: Destino do valor das indemnizações 

Destino conferido Nº de 
Indivíduos 

Motorizada 8 

Veículo de transporte de passageiros ou de mercadorias 4 
Moageira 2 

Casa 2 
Permanece na conta bancária 15 

Total 31 

5. UM PRESENTE ENVENENADO? INDEMNIZAÇÕES E AGRAVAMENTO DE 
TENSÕES SOCIAIS

-
lizado, o pagamento de indemnizações despoletou um conjunto de novos problemas 
sociais, entre os quais se destacam:

Frustração gerada pela não-inclusão no processo de indemnização: Ainda que os téc-
nicos da Leigh Day tenham percorrido várias zonas do posto administrativo de Na-
manhumbir, reunindo-se com os queixosos com o apoio do chefe do povoado ao ní-
vel da mobilização, a realidade é que nem sempre as pessoas obtiveram conhecimento 
(encontrando-se ausentes nas suas actividades) ou se sentiram seguras para participar. 
Esta situação tornou-se motivo de forte insatisfação por parte de inúmeros indivíduos 
vítimas de agressões e não contemplados pelas indemnizações.

Injustiça no processo de atribuição de indemnizações: Aquando do processo de con-
sulta pela Leigh Day, qualquer cidadão tinha oportunidade de chegar ao local de registo 
e apresentar-se como vítima, por vezes fazendo-se acompanhar de testemunhas. Numa 
situação de oportunismo generalizado, entre os queixosos que se apresentaram aos téc-
nicos britânicos encontravam-se indivíduos que haviam sofrido acidentes no âmbito de 
actividades furtivas de exploração de madeira (apresentando cicatrizes como prova de 
agressão) e, inclusivamente, homens catanas, portanto elementos do corpo de segurança 
da MRN, protagonistas da violência.

“vientes”: Uma vez que grande parte dos garimpeiros não é 
natural dos locais onde actualmente reside (sendo oriundos da Tanzânia ou da província 

entre nativos (vulgo “donos” da terra e alegadamente os mais prejudicados) e “vientes”.

Aumento da insegurança: Num ambiente de oportunismo e inveja generalizada, foram 

agressões com catanas e violações sexuais. A inércia da PRM na investigação do caso 
reforçou o sentimento de insegurança das populações. Com receio de violência por parte 
de insurgentes armados (vulgo Al-Shababs) ou perante exigência de parte dos valores 

povoado de Mpuo) chegaram a queimar os seus cartões bancários. Num ambiente de 
insegurança, e considerando as extorsões e agressões protagonizadas pelos próprios 

e malfeitores.

6.COMO INVERTER O CAMINHO PARA UM ESTADO FALHADO?

-

indicadores por parte de diferentes índices), os conceitos têm sido utilizados para de-

garantir o funcionamento de serviços públicos e de justiça e fortemente dependentes da 
ajuda externa (Estados frágeis), mas também a incapacidade do Estado em assegurar o 
monopólio da violência e da própria administração do território, rivalizando com gru-

de refugiados internos e profundas divisões sociopolíticas (Estado falhado). No Fragile 
States Index, publicado pelo Fund For Peace (FFP, 2019), Moçambique encontra-se na 
penúltima posição do nível de Estado Frágil – “High Warning
a apenas 1,3 pontos do nível de “Alert”. Moçambique aparece destacado como o 8º país 
que mais regrediu ao longo do decénio 2006-2016, com forte risco de agravamento, em 

Neste sentido, os seguintes aspectos constituem riscos a considerar no futuro próximo 
de Moçambique, que podem agravar a situação do país nos índices de “Fragile States”:

- Persistência de um cenário caótico de mineração ilegal: Não obstante os constantes 
relatos de violência policial, de extorsão de bens e de valores monetários protagonizados 
por agentes da polícia, o processo de mineração ilegal não foi interrompido. Da observa-
ção e entrevistas no terreno é possível constatar que grupos de garimpeiros continuam 
a ser diariamente capturados na área da MRN, extorquidos de bens e transportados em 
viaturas da empresa, ao serviço da PRM, para a esquadra de Namanhumbir e, daí, para 
a prisão em Montepuez. Depois de libertos, muitos regressam ao garimpo.

 Tal como noutras zonas do país, onde 
se assiste à exploração de recursos naturais, no posto administrativo de Namanhumbir 
registaram-se práticas de violência continuada por parte das forças de autoridade, como 
meio de afastar garimpeiros ilegais das áreas de concessão. A situação concorre para um 

mineradora.

- Confusão entre a empresa mineradora e o Estado, traduzível na mobilização de todo o 
aparato das forças de segurança pública para a área de concessão mineira, alegadamente 
sob ordens da empresa, pela violência desmedida e pela inércia da PGR na investigação do 
assunto, não obstante as evidências internacionalmente conhecidas.

- Debilidade e demissão do Estado na defesa das populações: O sucesso de uma empresa 
estrangeira no processo de investigação criminal e de exigência de reparação de danos cau-
sados por forças policiais, contrasta com a inércia do Estado (IPAJ, Comissão Nacional de 
Direitos Humanos, PGR e tribunais), não obstante o assunto ter sido fortemente mediatiza-

de protecção das populações, num ambiente de aumento de banditismo, contrasta com a 
prontidão na defesa dos interesses da empresa. 

 Longe de ter constituído uma solução para 
o problema, pela forma pouco transparente como o processo foi conduzido, as indemni-

-
mentando a violência e criminalidade, perante a incapacidade das instituições da polícia.

É neste sentido que se propõem as seguintes medidas:
Acesso à informação: No cumprimento da Lei nº34/2014, importa tornar público os relató-
rios realizados pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), em coordenação 
com a PGR e a Polícia da República de Moçambique (PRM), sobre as atrocidades cometidas 
no distrito de Montepuez.

Criação de espaços de participação socioeconómica: fomentando a criação de associações 
locais com vista a proporcionar o acesso a rendimentos e criar espaços de participação so-
ciopolítica. Importa prestar atenção às metáforas utilizadas pelas populações na tradução 
do seu próprio desespero: “tratam-nos pior que animais, pois aos animais ainda se dá de comer. 
A nós não”

Assessoria jurídica independente às populações, por parte de organizações da sociedade 
civil e organizações não-governamentais, não só ao nível dos processos de negociação com 
as grandes empresas, mas também na constituição de actividades económicas.

Funcionamento efectivo e independente das instituições de investigação criminal e dos 
tribunais, avaliando a forma como se institucionalizaram práticas de violência sistemáti-
ca, protagonizada por forças de segurança pública e em território concessionado a uma 
empresa mineradora privada, assim como as respectivas cadeias de comando, apurando 
responsabilidades.

Formação das forças policiais em matérias legais e de direitos humanos.

 na província, ao nível da forma-
-

viável para as populações.
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-

Africa Investigate, in Africa Investigate, 
Disponível em , acesso a 16.09.2019.
CCIE – Coligação Cívica sobre a Indústria Extractiva (2019) “Violação de Direitos Humanos 

-
nível em http://www.civilinfo.org.mz/wp-content/uploads/2019/02/Violacao-dos-Direitos-
-Humanos-em-Namanhumbir.pdf, acesso a 10.09.2019.

Comunicado de Imprensa – Pedido de Responsabilização pelos actos de tortura 
e violação dos direitos humanos nas minas de rubi de Namanhumbir, Montepuez, Cabo Delgado”. Ma-
puto: Ordem dos Advogados de Moçambique.
FFP – Fundo For Peace (2019) Fragile States Index Annual Report 2019, disponível em https://

 consultado 

https://www.youtu-
, acesso a 16.09.2019.

humanos”, in O País On Line, disponível em http://opais.sapo.mz/namanhumbir-denuncia-
-graves-violacoes-de-direitos-humanos
ISSUFO, Nádia (24.04.2018) “Moçambique: Violência nas minas de rubis é mais um caso à es-

-
-

LEIGH DAY (29.01.2019) “Statement by Leigh Day in relation to the settlement of the human ri-

January-2019/Statement-by-Leigh-Day-in-relation-to-the-settleme, acesso a 10.09.2019.
LISBOA, orfeu (29.01.2018) “violações dos direitos humanos nas minas de rubis no norte de 

-
reitos-humanos-nas-minas-de-rubis-do-norte-de-mocambique, acesso a 10.09.2019.

garimpeiros” in dw, disponível em https://www.dw.com/pt-002/ordem-dos-advogados-de-

SILVA, aunício “violação de direitos humanos em montepuez” in centro de jornalismo inves-
tigativo, disponível em https://cjimoz.org/violacao-de-direitos-humanos-em-montepuez/, 
acesso a 16.09.2019.

-
nização face a acusações de roubos” in DW, disponível em https://www.dw.com/pt-002/

-
, acesso a 16.09.2019.

4.2.Destino conferido às indemnizações 

Leigh Day estabeleceu um acordo informal com a Caritas Moçambique, que passou a 
-

reno, a maior parte dos indivíduos que recebeu as indemnizações aplicou os valores na 

adquiriu motorizadas e 4 compraram viaturas automóveis (carrinhas minibus ou de 
caixa aberta). Os restantes investiram numa moageira (2) ou na compra de uma casa na 
cidade de Montepuez (2). A maior parte dos entrevistados ainda não realizou qualquer 
investimento de vulto, permanecendo o grosso dos valores depositados nas respecti-
vas contas bancárias. O facto de a indemnização ter sido paga há menos de um mês 
e o receio de insegurança resultante do aumento da visibilidade económica explicam 

entrevistados.



SOCIEDADE12 Savana 27-09-2019

Duas pessoas mortas e 12 
feridas, sete das quais em 
estado grave e danos mate-
riais avultados são o resul-

tado da queda da laje de um prédio 

de 17 andares em construção na 

cidade de Maputo. 

Ainda não há informações sobre as 

causas do desabamento, mas dados 

preliminares apontam para a falta 

de observância das normas de se-

gurança na obra, uma tese corro-

borada pelos próprios operários, 

que se queixam da falta de diversos 

equipamentos indispensáveis para 

o seu ofício.

Também não se sabe ao certo quan-

tos trabalhadores faziam parte da 

empreitada nem os que se encon-

travam sobre a estrutura que ruiu, 

no passado dia 18 de Setembro. 

Na ocasião, estava a ser enchida a 

laje de cobertura da parte reservada 

ao estacionamento de viaturas. 

A tese de violação dos procedi-

mentos de segurança é também 

defendida pela Inspecção Geral das 

Obras Públicas (IGOP) do Minis-

tério das Obras Púbicas, Habitação 

e Recursos Hídricos (MOPHRH), 

Laboratório de Engenharia de 

Moçambique (LEM) e pela Fede-

ração Moçambicana de Empreitei-

ros (FME). 

Contudo, estas entidades reservam 

os detalhes à publicação do relató-

rio que sairá das investigações que 

estão a ser dirigidas por uma co-

missão criada para o efeito. 

A referida comissão é composta 

por representantes da IGOP, LEM, 

FME, Ordem dos Engenheiros de 

Moçambique e do Ministério de 

Trabalho, Emprego e Segurança 

Social (MITESS).    

Nenhum responsável da obra, a 

cargo da empresa Barqueiros, uma 

sociedade de capitais portugueses, 

esteve disponível para prestar in-

formações.

Para além da inobservância de uma 

série de medidas de segurança, apu-

rámos que aquele empreendimento 

não tinha fiscal e o material usado 

não passava de exames laboratoriais 

para se aferir a precisão.

Sabe o SAVANA que a empresa 

Barqueiros é uma construtora por-

tuguesa responsável pela constru-

ção de alguns prédios na cidade de 

Maputo, tais como o prédio ZEN, 

ao lado do Complexo Kaya Kwan-

ga, do Teixeira Towers, ao lado do 

restaurante Piri-Piri e do complexo 

hoteleiro na zona da Praça de Des-

tacamento Feminino.

No acidente do último dia 18, os 

proprietários da obra tentaram for-

çar a retoma aos trabalhos no dia 

seguinte, sem antes se apurar as 

causas da queda da laje de betão, ao 

que os trabalhadores se revoltaram 

forçando-a a recuar.

Consta-nos que a Barqueiros não 

tinha no local da obra o quadro téc-

nico declarado na altura do pedido 

de Alvará. 

A obra estava a ser executada por 

um pessoal subcontratado e sem 

contratos de trabalho e muito me-

nos seguro contra acidentes de tra-

balho.

A FME olha para o acidente como 

sendo resultado de incúria do que 

propriamente um caso inesperado.

Manuel Pereira, presidente da 

FME, referiu que as causas da que-

da da estrutura da laje no comple-

xo predial ZEN serão esclarecidos 

com o inquérito em curso. 

A FME exige que empreiteiro e o 

técnico da obra sejam punidos cri-

minalmente.

Há informações de que a Barquei-

ros, por exemplo, solicita licenças 

de construção ao Município, decla-

rando que quer erguer um edifício 

de 10 andares e depois implanta um 

prédio de 20 andares. A Empresa 

está sendo multada pelas finanças 

por falta de declaração de impostos 

de venda de apartamentos.      

Contudo, no que foi possível apu-

rar, o dono e o empreiteiro podem 

ser os principais responsáveis.

Falando em nome do colectivo da 

FME, Manuel Pereira referiu que 

o empreiteiro não é conhecido no 

seio dos seus pares, não faz parte da 

sua agremiação e exterioriza com-

portamentos suspeitos.

Sublinhou que, quando os peritos 

chegaram ao local do acidente, mais 

de 70% da estrutura da laje que de-

sabou tinha sido removida, facto 

que demonstra que houve intenção 

da parte do empreiteiro de destruir 

vestígios e ocultar a verdade.

“Soubemos ainda que, um dia de-

pois do sinistro, o empreiteiro ten-

tou obrigar os trabalhadores a rei-

niciar as obras”, declarou.

“Isso mostra que não há sensibili-

dade humana, o que interessa é o 

lucro. Este tipo de situações, caso 

sejam provadas, a punição deve ser 

exemplar, porque o sector de cons-

trução deve servir para desenvolver 

o país e não para a exploração do 

homem pelo homem”, advertiu. 

Segundo Pereira, o caso da cons-

trutora Barqueiros não é isolado. 

Tem sido notável o aparecimento 

de alguns empreiteiros suspeitos 

que obtém licenças e executam 

obras sem seguir as normas e de 

baixa qualidade, sonegam impos-

tos, vendem os imóveis a preços 

baixos, distorcem o mercado e as-

fixiam empreiteiros honestos, ga-

nham dinheiro e regressam aos seus 

países deixando escombros. Outros 

entram no ramo imobiliário com 

objectivo único de lavar dinheiro.

Salientou que o dono da obra que 

desabou, semana passada, pode ser 

o exemplo porque não se explica 

que um edifício de 17 andares seja 

erguido como se fosse uma simples 

moradia. 

“Como é que uma estrutura que 

devia assegurar mais de 200 tone-

ladas de peso é responsabilizada a 

operários artesãos. Isso é irrespon-

sabilidade. Esse tipo de estruturas 

devem ser acompanhadas por téc-

nicos qualificados, mas a empresa 

não tinha esses técnicos”, disse.

Pereira referiu que a sua equipa 

soube que grande parte dos tra-

balhadores eram eventuais e não 

tinham contratos de trabalho e se-

guro de vida.

Para o presidente da FME, a obra 

que causou mortes e ferimentos foi 

embargada, mas a preocupação é 

que o mesmo empreiteiro tem ou-

tras obras. 

“Nessas empreitadas pode-se estar 

a cometer os mesmos erros e a peri-

gar a vida de pessoas”, frisou.

Recordou que o dinheiro não paga 

tudo. Não há dinheiro que paga vi-

das humanas. 

Por isso, deve haver maior rigor na 

atribuição de alvarás, acompanha-

mento dos licenciados e os níveis 

de fiscalização das obras públicas e 

privadas devem aumentar. 

Sublinhou que nas obras, os aci-

dentes e incidentes são comuns, 

mas o que aconteceu na empreitada 

de Barqueiros é imperdoável. Re-

sulta de incúria e desprezo a vida 

humana.

Lamentou o facto de, muitas vezes, 

os empreiteiros nacionais serem 

acusados de desonestidade, en-

quanto que na realidade, os des-

mandos são cometidos por alguns 

empreiteiros estrangeiros, sem ne-

nhum compromisso com o país. 

O objectivo é ganhar dinheiro e 

regressar a proveniência, deixando 

escombros no país.

LEM contornado 
Henrique Filimone, do Laborató-

rio de Engenharia de Moçambique 

(LEM), explicou que a sua entidade 

é responsável pelo controlo de qua-

lidade dos materiais de construção 

aplicados ou a empregar em obras 

públicas e privadas, observação do 

comportamento de obras de enge-

nharia com vista a avaliar as suas 

condições de durabilidade e segu-

rança para além de prestar consul-

toria e assistência técnica quando 

solicitado.

Portanto, acrescentou, qualquer 

empreiteiro que deseja executar 

uma obra pública ou privada, tem 

a obrigação de testar a resistência 

do material em laboratórios com-

petentes. Aí pode-se recorrer ao 

LEM ou a outros laboratórios pri-

vados credenciados para o efeito. 

“Também deve ter um mini-la-

boratório para pequenas análises”. 

Sucede que, conta Henriques Fi-

limone, da verificação preliminar 

que se fez no local onde o edifício 

desabou, foi possível constatar que 

nenhum laboratório certificava a 

qualidade do material.

“Houve graves violações das nor-

mas e procedimentos. A emprei-

teira nunca contactou o LEM 

nem outro laboratório para avaliar 

os materiais, executava a obra sem 

nenhum exame aos materiais, o 

que, desde já, constitui grave vio-

lação dos procedimentos exigidos 

na execução de obras daquela en-

vergadura. Portanto, sentimos que 

há razões para dizer que estamos 

perante uma obra incomum, na 

medida em que houve violação das 

regras mais básicas duma obra de 

engenharia civil”, frisou.

Henrique Filimone sublinhou que 

os detalhes do sinistro só poderão 

ser conhecidos depois da conclusão 

das investigações.

Quem também aguarda pelos re-

sultados do inquérito é o Inspector 

IGOP, Alberto Andissene, porque 

seria precipitação indicar causas do 

incidente neste momento. 

Explicou que uma obra tem vários 

intervenientes e cada um tem tare-

fas específicas, pelo que é preciso 

investigar para saber qual é que foi 

a responsabilidade de cada uma das 

partes.

“A obra tem o projectista, o em-

preiteiro, o fiscal e o dono. Cada 

um destes intervenientes têm suas 

responsabilidades. Só uma investi-

gação pode-nos levar ao infractor”, 

explicou.

Referiu que o inquérito deverá ser 

concluído dentro de 15 dias. Uma 

vez finalizado, será entregue ao mi-

nistro de tutela para procedimentos 

administrativos e a Procuradoria 

Geral da República para verificar 

se houve ou não factos que consti-

tuem crime para a devida responsa-

bilização criminal. 

Recordar que, em Julho de 2015, 

um acidente similar provocou dor e 

luto a várias famílias. Andaimes de 

um prédio em construção, na baixa 

da cidade de Maputo, a uma altura 

de 20 andares, desabaram causando 

cinco mortos e 15 feridos. 

Incumprimentos de procedimentos 

de segurança foi a principal causa. 

Entretanto, após o sinistro, a cons-

trutora COPE, subcontratada pela 

Britalar, com a qual os trabalhado-

res tinham vínculo contratual, de-

sapareceu. Até hoje, não há sinais 

dos seus proprietários, muito me-

nos do património deixado.

Em Dezembro de 2018, a 11ª Sec-

ção Laboral do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo condenou a 

Empresa Moçambicana de Segu-

ros (EMOSE) a assumir a respon-

sabilidade de compensar as vítimas 

mortais e sobreviventes do trágico 

acidente. 

A EMOSE recorreu da decisão e as 

vítimas continuam aguardando no 

desespero. 

De um edifício de 17 andares em construção

Laje desaba e mata em Maputo
Por Raul Senda

Estrutura de laje que desabou nas obras de um prédio na cidade de Maputo 
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Um cancro fulminante 

levou-nos, quarta-feira, a 

companhia do cirurgião 

Ricardo Barradas, um 

médico notável da geração do pós-

-independência em Moçambique.

Barradas especializou-se em ci-

rurgia plástica, tendo feito um 

amputados vítimas de guerra.

Enquanto estudante de medicina, 

foi um activista do movimento es-

tudantil pela independência do país 

e entusiasta da associação de teatro 

universitário. Como profissional de 

saúde desempenhou a sua activida-

de nos hospitais de Nampula e da 

O Conselho de Administração 
da mediacoop SA, os seus edito-
res e corpo redactorial comu-
nicam com profundo pesar o 

Dr. 
Ricardo Barradas, colaborador 
e amigo da empresa e, em par-

SAVANA.

A mediacoop SA presta uma 
-

saúde que foi Ricardo Barradas, 

nosso colaborador regular, apoiou sempre a independência 
-
-

çambicana.

-

Dr. Ricardo Barradas
(Faleceu)

Barradas deixa-nos no dia dos combatentes

O cirurgião que gostava da escrita
dade de Medicina da UEM (uni-

versidade Eduardo Mondlane)

Já depois de reformado, lançou 

dois livros de pesquisa, um sobre 

a Ilha de Moçambique e outro 

sobre a caça ao elefante. Uma das 

suas facetas pouco conhecida era 

a sua colaboração especializada na 

imprensa sobre temas de saúde pú-

blica. Desde a sua criação, Ricardo 

Barradas fazia a coluna “Pergun-

ta à Tina” no diário “@Verdade”,  

uma rúbrica destinada a esclarecer 

temas sobre saúde sexual e repro-

dutiva.

Beira, para além do Hospital Cen-

tral de Maputo. Pertenceu também 

ao corpo de professores da Facul-

Dr. Ricardo Barradas

trabalho assinalável nas unidades 

hospitalares de queimados e na 

colocação de próteses e enxertos a 
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Nós, um grupo de amigos 
e camaradas, que contigo 
compartilharam alguns 
dos momentos mais mar-

cantes da tua vida profissional e 

privada, não quisemos deixar passar 

o dia em que celebramos o teu 86º 

aniversário, sem te dirigir um abraço 

de felicitações e uma mensagem de 

respeito e admiração. 

De membro dos Democratas de 

Moçambique a militante da Frelimo 

na clandestinidade. 

Para muitos de nós tu és uma refe-

rência do processo moçambicano, 

pela firmeza de carácter que te ca-

racteriza, pela forma exemplar como 

desempenhaste os vários cargos go-

vernativos e magistraturas que te fo-

ram confiados e pela grande autori-

dade moral que te é universalmente 

reconhecida.

Dos teus antecedentes, daquilo que 

te tornou, na avaliação do movimen-

to de libertação e da direcção do 

país, elegível para esses cargos e ma-

gistraturas, citam-se, normalmente, 

além da tua sólida formação e reco-

nhecida competência como jurista, a 

tua participação no movimento dos 

Democratas de Moçambique e na 

defesa, em julgamentos políticos, dos 

militantes da Frelimo na clandesti-

nidade. Esta assunção, que apenas 

em parte é verdadeira, nunca por ti 

foi corrigida porque, sempre avesso 

a tudo que se possa confundir com 

tentativa de valorização pessoal, não 

apenas és relutante no clarificar deste 

tipo de coisas, como também desen-

corajas quem se meta a fazê-lo. 

Mas cremos ser importante começar 

este texto, que é de homenagem, jus-

tamente por desfazer um equívoco: 

embora advogado e antigo membro 

dos Democratas de Moçambique, tu 

não te notabilizaste, particularmen-

te, como alguns dos seus colegas, 

na defesa em juízo dos militantes 

da FRELIMO que a PIDE levou 

a julgamento político. Deste, sim, 

todo o teu apoio aos advogados que 

realizavam essa acção solidária mas, 

por decisão do próprio movimento 

de libertação, foste dispensado de 

representar nacionalistas presos por-

que, sendo tu próprio militante da 

FRELIMO na clandestinidade, seria 

grande o risco de, por fuga de infor-

mação, também caíres nas malhas da 

PIDE.

E já agora, para que não subsistam 

ambiguidades, interessa também re-

ferir alguns aspectos menos conhe-

cidos da evolução dos Democratas 

de Moçambique, que continuam a 

ser entendidos unicamente como um 

movimento de “brancos residentes” 

que se opunha ao fascismo de Sala-

zar e Caetano – para também relevar 

a tua influência e a de outros jovens 

advogados.

Como se sabe, a designação de 

“Democratas de Moçambique” tem 

vindo a ser reservada ao grupo de 

profissionais independentes, na sua 

maioria advogados, que se notabi-

lizou na denúncia da chamada “so-

lução portuguesa” do problema co-

lonial, especialmente no post 25 de 

Abril.  

No seu início, os Democratas de 

Moçambique eram efectivamente 

uma projecção em território mo-

çambicano da oposição ao regime 

de Salazar. A diferença notória entre 

os Democratas de Moçambique e os 

partidos de oposição em Portugal 

talvez fosse o facto de, em Moçam-

bique, um mesmo movimento con-

gregar representantes e aderentes das 

diferentes formações do espectro das 

forças antifascistas em Portugal.

Os Democratas de Moçambique ac-

tuavam principalmente através peti-

ções e “abaixo assinados”, dirigidos às 

autoridades portuguesas (centrais ou 

coloniais), e de actos públicos come-

morativos de datas importantes do 

republicanismo português.

No período que vai desde o seu sur-

gimento (em 1949, à volta da can-

didatura de Norton de Matos) até 

à substituição de Salazar por Mar-

cello Caetano, o grande momento 

dos Democratas de Moçambique 

foi em 1958, no apoio à candidatura 

de Humberto Delgado. Em todo o 

chamado “espaço português”, Mo-

çambique foi o único território onde 

oficialmente se reconheceu a vitória 

de Humberto Delgado em vários 

círculos eleitorais.

Como admite Almeida Santos, a 

figura dominante deste movimento, 

apesar da repressão da PIDE a toda 

a oposição, Salazar velou pessoal-

mente para que se fizesse destrinça 

no tratamento dado aos membros 

dos Democratas Moçambicanos, 

especialmente aos seus dirigentes. 

Os documentos e publicações dos 

Democratas de Moçambique eram 

censurados, proibidos, apreendidos. 

Contudo os seus autores, descon-

tados alguns actos intimidatórios, 

como a vigilância ostensiva aos seus 

movimentos, a violação frequente da 

sua correspondência, a convocação 

para interrogatórios na PIDE, in-

cluindo brevíssimas passagens pelos 

calabouços, nunca experimentaram 

nada que se parecesse com o trata-

mento reservado pelo regime aos 

“elementos subversivos” (maxime os 

acusados de conspiração contra a se-

gurança do Estado). Este “tratamen-

to mitigado” terá cessado quando, 

depois da substituição de Salazar por 

Marcello Caetano, os Democratas de 

Moçambique passaram a incluir nos 

seus pronunciamentos a questão das 

colónias, favorecendo abertamente 

uma solução negociada para a guer-

ra que Portugal mantinha em várias 

frentes contra os movimentos de li-

bertação. Aí os Democratas de Mo-

çambique (tal como Mário Soares, 

em Portugal), passaram a ser consi-

derados “traidores”..

Embora não tenhamos conhecimen-

to profundo do processo interno 

dos Democratas de Moçambique, é 

óbvio que a evolução do movimen-

to – da prática de uma oposição 

comedida e quase cortês ao Gover-

no de Lisboa para uma postura que 

representava confronto aberto com a 

política oficial numa questão que o 

regime considerava fundamental: a 

manutenção do império colonial – 

terá resultado de um intenso debate 

entre interno entre os seus membros. 

Sabemos que o movimento dos 

Democratas de Moçambique foi 

acolhendo novos aderentes – jovens 

advogados como tu e outros profis-

sionais liberais que, embora ainda do 

sector “branco” da população, já nas-

ceram em Moçambique, alguns em 

bairros populares como a Malhan-

galene, o Central e o Alto Maé – e 

que este facto não era indiferente às 

suas escolhas e posições. Não é por 

acaso que uma das acções que estes 

jovens intentam, pouco depois do 

seu regresso ao país, concluídos os 

seus estudos em Portugal, é a revi-

talização da Associação dos Naturais 

de Moçambique – não no sentido 

de uma congregação de interesses 

caracteristicamente “pied noir”, mas 

no sentido da criação de uma frente 

comum com a Associação Africana 

e o Centro Associativo dos Negros 

da Colónia de Moçambique – a tal 

ponto que a Associação dos Naturais 

acaba intervencionada pelo Governo, 

assim como o Centro dos Negros.

É nesta fase que tu – também um 

membro activo do Cine Clube e 

dirigente de um clube de bairro – o 

Primeiro de Maio – inicias os teus 

contactos e colaboração com o Mo-

vimento de  Libertação...

No período que imediatamente an-

tecede o 25 de Abril vemos os De-

mocratas de Moçambique a apoiar 

as greves académicas na Univer-

sidade de Lourenço Marques e a 

aproximar-se mais das elites africa-

nas, na esteira certamente da série de 

julgamentos políticos realizados no 

Tribunal Militar Territorial. É aqui 

que alguns dos seus membros mais 

activos dos Democratas são vítimas 

de atentados (reivindicados por for-

ças de extrema direita que se dizem 

representantes dos interesses dos co-

lonos, ao estilo rodesiano).

A assinatura dos Acordos de Lusaca 

e o advento do Governo de Tran-

sição marcam a fase final do movi-

mento dos Democratas de Moçam-

bique, em que os seus membros se 

dividem entre os que decidem partir 

para Portugal e integrar as institui-

ções do poder revolucionário que 

resultou do 25 de Abril e os que de-

cidem permanecer em Moçambique 

para prosseguir a sua actividade pro-

fissional e colaborar, com estatuto de  

“independentes”, com  o Governo da 

FRELIMO. 

A terceira posição é a dos que, tendo 

assumido a sua moçambicanidade, 

entregaram-se sem reserva ao pro-

jecto nacional. Esta foi a tua escolha 

inequívoca.

Por razões diversas, os membros 

dos Democratas que tinham resol-

vido permanecer em Moçambique, 

mantendo alguma distanciação com 

a nova ordem, acabaram por se de-

cidir pela retirada, uns discretamen-

te, outros com cartas de denúncia 

às opções políticas e ideológicas da 

FRELIMO. 

Mas, aos poucos, os antigos Demo-

cratas, mesmo os que escolheram 

fixar-se em outros países, foram-se 

reconciliando com Moçambique, 

dizendo-se orgulhosos do contribu-

to que o seu passado de militância 

constituiu e também ciosos de que, 

em tudo o que vêm fazendo no per-

curso subsequente, são devedores 

deste país, em múltiplas dimensões. 

Um novo sistema de justiça imposto 

pelos ventos da História

Quando o primeiro Governo da 

República Popular de Moçambique 

tomou posse, foi-te confiada a pasta 

da Justiça, de que já havias sido titu-

lar durante o Governo de Transição 

(1974-75). Coube-te, por isso, a tare-

fa histórica de dar corpo à orientação 

política fundamental para o sector, 

emanada dos órgãos superiores do 

Partido-Estado, que era a de “acele-
rar o processo de criação de um sistema 
judicial revolucionário, nomeadamente 
com a criação dos Tribunais Populares, 
da Localidade à Nação, subordinados 
em cada nível à respectiva Assembleia 

do Povo”, conforme dispunha a Re-

solução da Assembleia Popular nº 

3/77, de 1 de Setembro, sobre a Lei 

de Terras, Nacionalizações e Tribu-

nais Populares.

Com efeito, a reflexão sobre os pro-

blemas da administração da justiça 

trouxera à evidência que o acesso aos 

tribunais, na vigência do colonialis-

mo, constituíra privilégio de uma 

minoria, pois o papel daqueles ór-

gãos se limitava, praticamente, não a 

resolver os problemas do povo, mas a 

dirimir questões das minorias deten-

toras do poder económico, ou então 

a reprimir as violações da “ordem” 

colonial.

O modelo judiciário a adoptar teria 

de se basear em princípios diferentes 

e de assumir novas formas. Os tri-

bunais populares foram concebidos 

como instrumentos de uma justiça 

de proximidade, acessível a todas os 

estratos sociais, permitindo ao povo 

participar na resolução dos litígios, 

na punição dos comportamentos 

ilícitos e na defesa dos direitos e le-

gítimos interesses, individuais e co-

lectivos.  

Por isso, o anteprojecto de Lei da 

Organização Judiciária, cuja elabo-

ração cuidadosamente coordenaste e 

dirigiste, foi submetido a um amplo 

debate nacional, envolvendo os cida-

dãos, as instituições estatais e as or-

ganizações democráticas de massas 

aos mais diversos níveis. 

Aqueles a quem decidiste confiar a 

dinamização e expansão desse deba-

te por todo o território nacional – o 

grupo dos “brigadistas da Justiça Po-

pular” –  receberam de ti recomenda-

ções e ensinamentos que perduram 

para a vida e que a maioria foi capaz 

de assumir e honrar ao longo das 

respectivas carreiras, iniciadas nessa 

mesma altura. Recordamos o impac-

to deste significativo trecho da tua 

célebre intervenção na Faculdade de 

Direito da UEM, no encerramento 

do curso de preparação das brigadas:

“Uma coisa é certa: de todos vós exigi-
mos que ponham, no exercício das vossas 
funções, um empenhamento contínuo 
no aumento dos vossos conhecimentos 
científicos e na valorização profissional, 
uma devoção total e um comportamento 
sem mancha, que seja o espelho da justi-
ça que queremos edificar no nosso país”.
Recordamos também, especialmen-

te, a tua advertência de que não se-

ria fácil, no contexto da época, ter 

de manusear obsoletos Códigos co-

loniais que, em tantas das suas dis-

posições, eram (e continuam a ser) 

inadequados a defender os interesses 

dos mais humildes e mais pobres. E, 

logo, deixaste o reparo de que esse 

desafio exigiria dos novos magis-

trados imaginação, para encontrar 

distintos caminhos de interpretação 

e aplicação das leis, e audácia, para 

enfrentar a lei quando ela não tivesse 

qualquer correspondência com a rea-

lidade política, económica e social ou 

se revelasse inadequada para a defesa 

dos interesses das massas populares. 

Tudo isso, evidentemente, sem pre-

juízo da prudência que havia de ser 

usada para impedir decisões arbi-

trárias ou atentatórias da unidade e 

coerência do sistema jurídico, pois o 

caminho a trilhar deveria ser sempre 

o do reforço progressivo e constante 

da legalidade.

Passados mais de quarenta anos que-

remos dizer-te, amigo e camarada, 

que grande parte desses objectivos 

foram cumpridos. Não temos hoje 

uma administração da justiça per-

feita – muito longe disso –, a so-

ciedade moçambicana evoluiu num 

mar de contradições, com mudanças 

profundas na natureza e nos valo-

res fundacionais do Estado, mas 

estamos cientes da importância de 

preservar o legado que nos deixaste, 

o teu exemplo de integridade, com-

petência e verticalidade, e queremos 

dizer-te que continuamos a procurar 

transmitir essas virtudes às novas 

gerações, para que, nas condições 

actuais, prossigam a batalha do apro-

fundamento da democracia, do pro-

cesso de inclusão, da defesa do bem 

comum e do respeito pela vontade 

popular legitimamente expressa.

O papel relevante que te 
coube como Presidente do 
Conselho Constitucional
Queremos agora referir-nos à ponta 

final da tua vida ao serviço do Estado 

moçambicano, como Presidente do 

Conselho Constitucional. 

Desde logo registe-se que não é sim-

plesmente por essa função ter sido a 

última, de uma longa vida dedicada 

ao Estado e ao povo moçambicano, 

que ganha relevância para dela se fa-

lar. Mais do que em tantas ocasiões 

em que, por costume ou por proto-

colo, se anuncia o «last but not least», 

neste caso, das tuas funções como 

Presidente do Conselho Constitu-

cional, seria lícito dizer-se que foi 

talvez o ponto mais alto, epítome do 

teu serviço ao Estado e ao povo do 

nosso país. Senão vejamos:

A introdução do Estado de Direi-

to Democrático, com a adopção da 

Constituição de 1990, não foi, e não 

tem sido, um processo linear e pa-

cífico, tanto que a sua consolidação 

definitiva está ainda por conhecer 

melhores dias. Com efeito, o Con-

selho Constitucional, estabeleci-

do nos artigos 180 e seguintes da 

Constituição de 1990, permanecera 

numa longa hibernação, à sombra 

da permissividade autorizada pela 

disposição transitória do seu artigo 

202, que, expressis verbis, previa que 

«Até à entrada em funcionamento 

do Conselho Constitucional, as suas 

competências são exercidas pelo Tri-

bunal Supremo».

A proclamação dos resultados das 

eleições gerais de 1999, que recon-

duziram o Presidente Chissano ao 

seu último mandato, deixaram in-

conformada a Renamo, cujo pro-

cesso de contestação, centrado no 

questionamento da credibilidade 

do Tribunal Supremo, levou aquele 

partido a reivindicar a criação de um 

Tribunal Eleitoral em sua substitui-

ção. O argumento principal tinha a 

ver com a composição do Tribunal 

Supremo, a qual fora determinada 

no quadro do partido único, não se 

podendo por isso esperar que julgas-

se com a necessária independência e 

imparcialidade.

Foi nestas circunstâncias que, do seio 

da bancada da Frelimo, surgiu a pro-

posta de se dar cumprimento estrito 

e definitivo à Constituição da Repú-

blica, pondo-se termo ao prolongado 

regime transitório que conferia ao 

Tribunal Supremo as atribuições e 

competências do Conselho Cons-

titucional. Desse modo, a discussão 

passava a ser, não sobre a criação 

de uma nova instituição, o Tribunal 

Eleitoral, mas sobre a implementa-

ção da instituição já estabelecida na 

Constituição, o Conselho Constitu-

cional.

Coube-te, então, caro camarada, a 

nobre missão de, na qualidade de 

seu primeiro Presidente, lançar os 

alicerces em que, literalmente, pedra 

a pedra, se iria erguer este novo ór-

gão de soberania, por sinal o último 

do elenco dos órgãos de soberania 

enunciado no artigo 109 da Consti-

tuição de 1990.

Ao seres designado para presidir à 

fundação do Conselho Constitucio-

nal, estava-se, por um lado, a reco-

nhecer a dimensão e complexidade 

da missão, e, por outro, mais do que 

nunca, a investir no homem certo, 

no lugar certo, no momento certo. 

Na verdade, não havia que escolher 

entre opções, porque não havia outra 

que concentrasse na mesma pessoa o 

mais profundo saber jurídico, sólida 

experiência, firme compromisso com 

a edificação do Estado moçambi-

cano, indefectível patriotismo com 

raízes na luta contra o colonialismo, 

carácter, tolerância, ética e integrida-

de inabaláveis.

Sob a tua liderança, constituiu-se 

uma equipa de trabalho dinâmica, 

aplicada, com elevado brio institu-

cional. Os traços marcantes desta 

liderança, que garantiram a nossa 

entrega e compromisso com os va-

lores que a instituição representa, 

foram, sem dúvida, o estudo dili-

gente, o espírito de análise objectiva, 

o mais amplo debate democrático, 

debate informado, consensualização, 

respeito pela diferença decorrente 

do próprio debate, total ausência do 

maligno espírito e doentia atitude de 

bancada, supremacia da Constitui-

ção, sempre.

Em qualquer Estado de Direito De-

mocrático a jurisdição constitucional 

é fundamental como garantia última 

da constitucionalidade no funciona-

mento do Estado, em particular na 

actuação dos órgãos do poder polí-

tico. No caso particular de Moçam-

bique, de transição do sistema de 

partido único, Partido-Estado, para a 

democracia multipartidária e Estado 

de Direito Democrático, o Conselho 

Constitucional iria confrontar-se 

com uma realidade assaz complexa 

que, ainda hoje, está longe de estar 

superada. Uma transição hesitante, 

contraditória, mais formal e menos 

efectiva, inacabada.

Imperiosa uma nova revisão 
constitucional
Hoje está claro que, para que esta 

pendente e problemática transição 

se efective, é imperioso proceder 

a uma revisão constitucional mais 

profunda. Aliás, que seria necessário 
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retomar o processo de revisão cons-

titucional desencadeado na primeira 

legislatura multipartidária, assente 

na proposta de um novo sistema de 

governo, sistema então de consenso 

entre a Frelimo e a Renamo. Como 

sabemos, esse processo acabou sendo 

abortado precisamente no momen-

to da conclusão e adopção da nova 

Constituição. Assim, manteve -se o 

quadro constitucional que dificulta 

ou inviabiliza a transição em causa.

Com efeito, a consagração consti-

tucional de um sistema de governo 

assente num forte presidencialis-

mo, associado à circunstância de o 

antigo partido único se ter mantido 

sempre no poder, no culminar de 

cada pleito eleitoral, acabou por 

resultar na permanência efectiva de 

um sistema de facto de partido úni-

co num contexto multipartidário. 

Isto é, na continuação do mesmo sis-

tema sem solução de continuidade.

Assim, a zona mais sensível em que a 

actuação do Conselho Constitucio-

nal se iria afirmar, e também revelar-

-se mais inovadora, teria a ver com o 

controlo da constitucionalidade dos 

actos do Presidente da República, 

que era, e é, o coração deste sistema 

presidencialista. 

Por isso, mostrou-se notável a reper-

cussão dos acórdãos sempre que de-

cretassem a inconstitucionalidade de 

decisões daquele órgão de soberania, 

ao fazer sobre as mesmas prevalecer 

as normas constitucionais postas em 

causa.

Isto era novo na nossa maneira de 

estar, no nosso ambiente e cultura 

político-jurídica, marcados pelo con-

ceito e sistema do poder unitário do 

Estado, desde a proclamação da in-

dependência. Pela primeira vez, nas 

nossas circunstâncias (e sem menos-

prezo do remoto caso da inconstitu-

cionalidade dos chamados «feriados 

islâmicos», caso merecedor de outra 

atenção), se concretizava o princípio 

dos «checks and balances», decorren-

te da separação e interdependência 

dos poderes, introduzido pela Cons-

tituição de 1990.

Hoje, olhando para trás, para esse 

primeiro mandato, com um olhar 

autocrítico, somos tentados a consi-

derar que talvez a jurisprudência do 

Conselho Constitucional tivesse po-

dido ir mais além. Porém, ainda as-

sim, é inegável que a jurisprudência, 

que então se estabeleceu, abria novos 

horizontes, e mostrava os caminhos 

a trilhar, para a afirmação da supre-

macia da Constituição, e para a tão 

necessária cultura de constituciona-

lidade no nosso País. 

Todavia, e por circunstâncias fora 

do controlo da tua vontade, viste-

-te na contingência de recusar a 

renovação do mandato seguinte, o 

que não permitiu a consolidação da 

instituição na direcção do caminho 

já andado. Essa consolidação te-

ria sido vital para todo o Estado e 

para a sociedade, e teria certamente 

desempenhado importante papel 

preventivo e dissuasor da apropria-

ção da Constituição por grupos de 

interesses estranhos, e dos gravíssi-

mos atropelos que se seguiram.

É justo sublinhar isso, no momento 

em que te prestamos esta singela ho-

menagem, como referência clara dos 

valores, dos princípios, e da qualida-

de com que inspiraste e orientaste 

o mandato inaugural do Conselho 

Constitucional. E é importante su-

blinhá-lo também por contraste com 

os tempos que hoje vivemos, quando 

se assiste como que a uma grave re-

versão daqueles valores, senão mes-

mo a flagrantes e desafiadoras viola-

ções. Como se o Estado e o sentido 

de Estado se tivessem perdido algu-

res, em alguma «curva do caminho», 

como se interroga o poeta, dando voz 

à nossa comum angústia.

No entanto, e apesar da sinuosidade 

dos caminhos que percorremos, das 

suas curvas e contra curvas, a pereni-

dade daqueles valores e princípios, é-

-nos demonstrada pela própria His-

tória, a de todos os povos e a nossa 

também. O que nos dá a certeza 

de que aqueles valores e princípios 

hão-de acabar por prevalecer, num 

Estado de Direito Democrático fi-

nalmente resgatado, consolidado e 

irreversível.

Então, a tua inestimável contribui-

ção, camarada Rui Baltazar, ganhará 

pleno sentido e permanecerá indelé-

vel, continuando a inspirar as gera-

ções vindouras.

Terá valido a pena, sempre!

Como diz a velha palavra de ordem, 

que já faz parte do nosso património 

de acção política, A Luta continua! 

E, continuando, a vitória será a do 

povo desta Nação em construção, 

que se orgulha de te ter como um 

dos seus mais admiráveis servidores e 

que encontrará em cada um de nós o 

testemunho privilegiado de uma vida 

e de uma obra que a todos tocou.

Nota editorial: Esta é uma versão 

editada da mensagem que quarenta e 

quatro amigos de Rui Baltazar lhe en-

tregaram na terça-feira, no dia em que 

completou 86 anos. O “grupo de amigos” 

(lista em nossa posse), maioritariamen-

te exercendo actividades profissionais 

na área da Justiça, nomeadamente na 

PGR, no Tribunal Supremo e na ad-

vocacia privada, integrou também vá-

rios ministros dos governos de Samora 

Machel. Entre outros, Luis Bernardo 

Honwana, Abdul Carimo e Teodato 

Hunguana trabalharam no corpo do 

texto que tem uma notável contribuição 

histórica sobre o papel dos Democratas 

de Moçambique por altura da transição 

política em Moçambique e os desafios 

que se colocam actualmente ao Conselho 

Constitucional e à própria Constitui-

ção, de que emana o próprio presiden-

cialismo moçambicano. Por todas estas 

importantes contribuições, a propósito 

de Rui Baltazar, o SAVANA consi-

derou incontornável a sua publicação. 

O título também é da nossa responsa-

bilidade. 

Rui Baltazar
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome 
de Eni Mozambico S.p.A convida as empresas interessadas a 
submeter a sua Manifestação de Interesse para Prestação de 
Serviço de Sondagem para auxiliar as operações Offshore na 
Área A5-A, em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste na Prestação de Serviço de Son-
dagem conforme listado abaixo para efectuar as atividades de 
perfuração para a campanha de exploração em águas profun-
das:

limitados a:
o Equipamento especial e padrão de sondagem downhole;
o Equipamento de processamento e manuseio de testemu-

nho de sondagem na superfície;
o Equipamento de recuperação/pescaria;

embarque para equipamento será Porto de Pemba.

Os Servços terão seu início provisoriamente no primeiro tri-
mestre de 2021.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As Empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação 
de Interesse, fornecendo a seguinte informação e documenta-
ção:

I. Documentos Técnicos:
a) Quaisquer referências relevantes dos projectos executados 

anteriormente, de características técnicas e magnitude se-
melhantes a estes aqui referidos;

(OHSAS 18000 ou ISO 45001) e Meio Ambiente (ISO 14001) 
e/ou documentos que comprovem a conformidade com os 
padrões internacionais;

-
cumentos que comprovem a conformidade com os Padrões 
Internacionais de Qualidade (ISO 9001);

-
Total Recordable Inci-

dents Rate (TRIR) deve ser providenciado;
e) Qualquer outra informação que comprove a capacidade de 

executar o âmbito do trabalho.

II. Documentos administrativos

da Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para rece-

-
-

xo de caixa. Estes documentos deverão ser fornecidos pelo 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM

registada em Moçambique que poderá entrar como objec-
to do contracto;

-
-

vor indicar se estaria disposto a efectuar prontamente o 
devido registo e o período estimado para o efeito;

-
-

tados em qualquer bolsa de valores);

posição que de cada membro irá desempenhar no poten-

deve ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando 
de Entendimento” devidamente assinado por cada mem-
bro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifes-
tação de Interesse anexando toda a documentação solicitada 
acima, para o e-mail:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

“SERVIÇO DE SONDAGEM – SETEMBRO 2019” 

SS05BB10 – CORING SERVICE

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documenta-
ção acima, as Empresas poderão receber o Pacote de Quali-

para as referidas actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como um con-
vite à apresentação de propostas e, portanto, não representa 
nem constitui qualquer promessa, obrigação ou compro-

celebrar qualquer acordo ou memorando de entendimento 
com qualquer Empresa que participe desta Manifestação de 
Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na 
preparação da Manifestação de Interesse será da total res-
ponsabilidade das Empresas que não poderão recorrer a 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta 
Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente 

-

A data limite para submissão da documentação referente 
07 de 

Outubro de 2019 as 23:59 CAT. A documentação recebida 
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf 
of Eni Mozambico S.p.A, invites interested companies to 

-
-

bique.

SCOPE OF WORK

detailed below in order to perform the drilling activities for 
the deepwater exploration campaign:

o Surface coring handling and processing Equipment;

-
tion point for the equipment will be Pemba Port.
The Services will be required tentatively delivered in the 

DOCUMENTATION REQUIRED 

Expression of Interest by providing the following manda-
tory information and documentation: 

I. Technical documents:
a) Any relevant references for the previously executed pro-

jects of similar technical characteristics and magnitude; 
b) Health & Safety Management System (OHSAS 18000 or 

ISO 45001) and Environmental Management System (ISO 
14001) documents proving the company compliance with 
international standards;

-
cates proving compliance with international Quality Stan-
dards (ISO 9001:2008); 

-
cidents in the last three years. Total Recordable Incidents 
Rate (TRIR) shall be provided;

-
lling this scope of work.

II. Administrative documents:

-
ckage and other relevant information from the Eni Rovu-

-

into the subject contract;

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF CORING SERVICE

please specify if you would be willing to promptly re-
-

line;

in the stock exchange);
e) In case you wish to participate in the Expression of In-

terest as a consortium or as a joint venture, information 
about each member of consortium or joint venture and 
role of each participant in the potential project. Such 

supported by an Agreement or “Memorandum of Un-
derstanding” duly signed by each entity in the group.

their Expression of Interest by sending all the requested 
documentation to the following email address:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public Annou-
ncement subject “CORING SERVICE – SEPTEMBER 
2019”, and also to the following commodity codes: 

SS05BB10 – CORING SERVICE

Subject to the submission and compliance of all the abo-

in the tender process for the subject activities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to 
Tender and therefore it does not represent or constitute 
any promise, obligation or commitment of any kind on 

-

participating in this Expression of Interest.

-
ring the Expression of Interest shall be fully born by such 

All data and information provided pursuant to this Ex-
-

tial and will not be disclosed or communicated to non-

The deadline for receipt of your documentation relevant 
to this Expression of Interest is set at 07 October 2019, 
23:59 Central Africa Time -
ter the set deadline will not be accepted.
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Cartoon
EDITORIAL

Denis Mukwege, o congolês Pré-

mio Nobel da Paz em 2018, 

deu uma entrevista e afirmou 

que África está “à beira de so-

frer a terceira colonização”.

“Depois dos tempos da escravatura e da 

colonização dos países ocidentais, hoje 

em dia as empresas asiáticas estão em 

vias de tudo monopolizar, no quadro 

de uma globalização inclusiva que não 

respeita nem mesmo o ambiente”, disse 

Denis Mukwege, durante a Bienal de 

Luanda-Fórum Pan-Africano para a 

Cultura de Paz.

Segundo a entrevista, a crítica foi es-

tendida aos próprios africanos, mais 

interessados em zelar pelos interesses 

pessoais do que pelos do povo, e pros-

seguiu: ‘‘O grande problema de África é 

não ter sabido capitalizar a cultura para 

desenvolver a sua identidade’’, conside-

rou, referindo que ‘‘a adopção de uma 

cultura importada levou a uma incapa-

cidade de dominar as próprias tradições 

africanas (…)’’. 

Ora, sobre este diagnóstico tenho dú-

vidas. Ao contrário do que é habitual 

pensar-se e, paradoxalmente, julgo 

que um dos problemas em África, que 

obstrui mais o discernimento do que 

favorece a reflexão, é a sua saturação 

identitária.

Há uma cooptação da inteligência pela 

identidade, cuja armação enfática turva 

o raciocínio, reduzindo-o a slogans.

São raros os sítios do mundo onde exis-

ta um exacerbamento tão grande dos 

sinais identitários, como aqui. Abra-

-se o rádio, contabilize-se o exagero de 

refrões que clamam pela Mãe África. 

Leia-se os poemas dos jovens no Face-

book, é um vendaval de Mães Áfricas. 

Até há uma poeta que não tem nome, 

assina como Deusa de África. Não se 

encontra nada de similar em nenhuma 

coordenada geográfica, não conheço 

canções onde os refrões sejam, massiva-

mente, a Mãe Europa, a Mãe Japonesa, 

a Mãe Esquimó… nem na Alemanha, 

que teve o seu vagalhão de arianismo, 

existe um tão grande acervo de slogans 

e refrões identitários. 

Fábula dos peixes
Recentemente, participei de um deba-

te com Dionísio Bahule, que em vários 

momentos foi brilhante, mas que a 

partir de uma questão doméstica, so-

bre os modelos de educação artística 

a adoptar em Moçambique, divagou 

para nos levar a Harlem, e nos falar da 

“ressurgência do Homem”, leia-se: da 

Desalienação do Homem Negro. Afi-

nal, estávamos em Moçambique, onde 

a maioria não é caucasiana, mas de 

repente éramos transportados à utopia 

de uma suposta “essência” transqual-

quercoisa que seria preciso recuperar, 

trasladada dessa alma que Harlem teria 

recuperado em 1920. 

O busílis não está na “poética” a perse-

verar – as utopias são necessárias - mas 

nessa presumida “essência” transhis-

tórica cujo perfume pode debilitar as 

simples evidências e a nossa percepção 

do real. A uma árvore convém de vez 

em quando ser apenas uma árvore e não 

o receptáculo de um espírito ou de um 

símbolo. Pareceu-me excessiva carga 

para uma reflexão que exigia um foco 

mais concreto. Como se de cada vez que 

piscássemos o olho a uma miúda na rua 

incorporássemos o pecado de Adão e 

vivêssemos mortificados no éter, entre 

a gravidade dos arquétipos.

Um problema semelhante é muito fre-

quente nas aulas, se peço aos alunos que 

inventem uma história, invariavelmente 

remetem-me para uma vivência rural 

que eles não têm, para a sobrenaturali-

dade e as histórias tradicionais, e nunca 

os seus motivos reflectem a sua vivência 

ou uma sensibilidade urbana. Como se 

não vivessem no presente mas numa 

bolha identitária. Ora, nós não somos 

apenas fruto da nossa herança, somos 

igualmente o resultado do nosso con-

tacto com o presente. É preciso lidar 

com a materialidade da nossa vivência, 

descer à terra.

Dos anos sessenta aos anos noventa 

emergiram as “filosofias da diferença”; 

perversamente, caiu-se no extremo 

oposto de em nada se querer descorti-

nar universais. A diferença converteu-se 

num diferimento de carácter nervoso – 

só existem “identidades” ou presunções 

e ficámos, afinal, menos capazes de diá-

logo e de encontrar intercepções fru-

tuosas para o enriquecimento mútuo.

Ainda há três meses trabalhei numa 

adaptação da peça Antígona de Sófo-

cles, e ficámos absolutamente maravi-

lhados por muitos dos problemas que 

a peça, de 2500 anos, levantava corres-

ponderem a problemas absolutamente 

actuais na sociedade moçambicana, 

como o papel da justiça, a questão da 

corrupção e do dinheiro na perturbação 

moral da vida comunitária, ou as ques-

tões do género. Estava tudo esmiuçado 

na peça, com uma clareza que foi fácil 

que a sua adaptação para os tempos 

actuais resultasse. Porque afinal somos 

todos mais semelhantes do que gosta-

ríamos.

Há uma fábula do norte-americano 

David Foster Wallace em que talvez 

fosse conveniente reflectir: «Uma 

vez dois peixes jovens iam nadando e 

encontraram-se por casualidade com um 

peixe mais velho que nadava na direcção 

contrária. Este saudou-os com a cabeça e 

atirou-lhes: �Bom dia, rapazes. Como está 

a água?” Os dois peixes jovens continua-

ram a nadar um bocado e a dado momento 

um deles perguntou ao outro: �Que raio é 

a água!”».

Extraímos do sentido imediato desta 

fábula que as realidades mais óbvias, 

ubíquas e importantes são as que cus-

ta mais ver e as mais difíceis de expli-

car. 

Amiúde é preciso um certo recuo para 

vermos em que líquido amniótico nos 

locomovemos e só pelo desvio recu-

peramos a plena percepção da nossa 

identidade.

Pensemos lá, apesar de haver indícios 

de uma terceira colonização africana, 

há uma importação da cultura chine-

sa? Então o que é que pode impedir 

que a cultura africana frutifique de 

um modo mais pleno e operativo? 

Talvez o estar de tal modo ofuscada 

pelas suas tradições e marcas identi-

tárias que se esquece de dialogar com 

o presente à velocidade exigível.

A 
campanha eleitoral é um momento especial para a classe política 
nacional, onde partidos políticos e candidatos entram em contacto 
directo com os eleitores para explicar a sua visão do país, bem como 
articular ideias sobre como pretendem confrontar as principais 

questões de desenvolvimento nos próximos cinco anos.
Não importa se no escrutínio conseguem obter o mandato para a governa-
ção, mas o facto é que este, mais do que qualquer outro momento, é a única 
oportunidade que têm para o seu mercado de ideias.
E mesmo que não saiam a ganhar, olhando para o modelo proporcional 
que comanda o nosso sistema de governação, haverá espaço para que todos 
tenham a sua oportunidade de fazer valer as políticas alternativas que seriam 
empreendidas se estivessem no poder; na Assembleia da República e nas di-
versas assembleias provinciais que resultarão das eleições de 15 de Outubro.
Mas a realidade mostra que é difícil distinguir os vários partidos políti-
cos e seus candidatos através dos manifestos políticos e pela mensagem que 
consequentemente transmitem ao eleitorado. A única característica que os 
diferencia são as cores das suas bandeiras e insígnias, ou a capacidade de um 
e de outro de mobilizar o maior ou menor número de entusiastas para os 
seus comícios, onde a mensagem é invariavelmente a mesma. Muitas vezes 
os comícios, autênticos monólogos, são uma estratégia para criar a ideia de 
um diálogo com as massas, mas na essência evitando confrontar o que é 
mais profundo.  
É assim que o vazio da mensagem é substituído por passeatas, colagem de 
símbolos de partidos ou imagens de candidatos, para além dos habituais 
comícios onde se promete de tudo, sem que alguém se importe em explicar 
com que meios tais promessas serão materializadas. 
Em muitos destes comícios as pessoas são transportadas de locais distantes, 
num processo em que o medo de represálias ou da ostracização são os únicos 
factores de motivação. Há os que são arrastados simplesmente pela oportu-
nidade de um transporte gratuito, pelo contágio ou pela promessa de ofertas 
que servirão posteriormente de vestuário, mesmo que não sejam portadores 
de um cartão de eleitor. 
Questões cruciais de desenvolvimento tornam-se ausentes, substituídas por 
vagas promessas eleitoralistas de construção de mais estradas, de escolas, de 
hospitais ou postos de saúde, de electrificação ou edificação de pontes, mes-
mo onde não passam rios. O mais difícil é explicar de onde virá o dinheiro 
para tanto investimento. 
Mesmo quando se está perante infraestruturas degradadas e má prestação 
de serviços públicos, a esperança perante tais promessas nunca se desfaz. Tal 
como de campanha em campanha, os políticos nunca se cansam de fazer as 
mesmas promessas.
Nota-se pouca atenção quanto a questões críticas tais como a boa governa-
ção, a criação de um ambiente económico saudável (através da estabilização 
dos principais indicadores e do investimento), racionalização dos recursos 
públicos, liberdade, justiça, profissionalização da administração pública, po-
líticas de luta contra a corrupção e outras sem a solução das quais qualquer 
ideia de progresso é, só por si, o meio e o fim. Pouco se fala da necessidade 
de travar a espiral do endividamento público ou de garantir que as únicas 
dívidas que se fazem devem servir para produzir mais riqueza. Da mesma 
forma que ninguém questiona o que se fez com a actual dívida, que levará 
gerações para pagar.
O melhoramento do sistema nacional de saúde é muitas vezes visto em ter-
mos da construção de mais hospitais, centros de saúde ou outras infraes-
truturas afins, mas raramente se equaciona que unidades sanitárias sem um 
pessoal médico motivado, sem medicamentos e equipamento adequado são 
apenas edifícios. Mais escolas, institutos politécnicos e universidades sem la-
boratórios, sem livros nem bibliotecas são apenas centros de distribuição de 
certificados sem qualquer utilidade prática. E não basta convidar os jovens 
para o empreendedorismo num ambiente tóxico, de ausência de liberda-
de económica, onde as oportunidades estão reservadas a clãs devidamente 
identificados, e onde o mérito não é o critério principal para a obtenção de 
bons resultados.  
Pode parecer redundante dizer que a justiça é um pilar importante para 
qualquer país que se pretende desenvolvido. Mas quando a justiça é poli-
tizada, e os juízes e os procuradores obrigados a tomar decisões para agra-
dar o poder político como única forma de sobrevivência e de progressão 
na carreira, o investimento retrai, verifica-se a fuga de capitais, a corrupção 
enraíza-se em todos os escalões da administração pública e da sociedade, e 
a liberdade, esse pressuposto fundamental para o desenvolvimento, torna-se 
um sonho adiado. 
Estas são questões de fundo que não devem passar despercebidas neste 
momento de campanha eleitoral. Quer os partidos políticos quer os seus 
candidatos devem falar sobre elas de forma aberta, apresentando projectos 
concretos sobre como as irão confrontar, uma vez obtido o mandato para 
assumirem a governação do país. 

Campanha eleitoral 
ou monólogos?
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Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Hoje, sem sombra de dúvidas, 

há em Angola um maior 

espaço de liberdade para o 

exercício da cidadania. Os 

cidadãos estão mais conscientes da 

realidade política e económico-social, 

discutem e procuram actuar sobre as 

suas preocupações, tornando mais 

desafiante a presidência de João Lou-

renço. 

Constata-se o fim do medo político – 

o medo de pensar, de falar e de gritar. 

Durante décadas, o medo foi a prin-

cipal arma de controlo da população 

usada pelo regime eduardista.

Nesse clima de medo, o poder, para 

mascarar a vil incompetência da 

maioria dos seus principais líderes, 

destruiu a importância do trabalho 

como fim para a dignificação do cida-

dão. O trabalho passou a ser um mero 

expediente para truques. A honestida-

de passou a ser severamente punida 

e a militância partidária, o tráfico de 

João Lourenço: dois anos de presidência
influências, o nepotismo tornaram-

-se os instrumentos de progresso do 

indivíduo em Angola. Abandonou-se 

a ideia de qualquer noção de conduta 

ética e produtiva. O parasitismo e a 

pilhagem passaram a ser as ideologias 

dominantes na sociedade angolana. O 

trabalho passou a ser um veículo para 

o transporte dessas ideologias.

Esta não é uma questão cultural, 

ideia que alguns arautos do saber 

hoje tentam defender: a corrupção 

endémica no país e a falta de vontade 

em colocar-se realmente as pessoas a 

trabalhar em prol do bem comum são 

inaceitáveis e obviamente reversíveis. 

Não fazem parte da identidade gené-

tica do povo.

Foi num clima catastrófico que João 

Lourenço chegou ao poder, a 26 de 

Setembro de 2017. A sociedade ango-

lana esperava pouco ou nada do novo 

presidente. O seu antecessor, José 

Eduardo dos Santos, tentou amarrar 

Lourenço a uns decretos apressados 

cujo intuito era garantir que tudo con-

tinuaria igual. Julgava-se que o poder 

de Lourenço seria apenas simbólico, 

enquanto o presidente do MPLA iria 

revelar-se como o emérito presidente 

da República, detentor do verdadeiro 

poder.

Ironicamente, os poderes absolutos do 

presidente da República consagrados 

por José Eduardo dos Santos permiti-

ram a João Lourenço anular os decre-

tos do seu antecessor, que mantinham 

as chefias militares e policiais inamo-

víveis por cinco anos. Com o risco de 

uma caneta, o novo chefe de Estado 

impôs-se.

Depois, os próprios dirigentes do 

MPLA deram o golpe de misericór-

dia a JES, não permitindo a satisfa-

ção do seu pedido de continuar por 

mais seis meses como presidente do 

MPLA. Foi o fim da tão propalada 

bicefalia e, pela primeira vez desde a 

independência, o presidente da Re-

pública não era a mesma pessoa que 

presidia ao MPLA. Esta anomalia ra-

pidamente foi extinta.

No meio dessa luta entre o poder pre-

sidencial e o partidário, ganhou des-

taque o discurso contra a corrupção, 
que se tornou a bandeira de eleição 
de JLo. 
No entanto, se é verdade que o presi-
dente mudou, também é verdade que 
o regime se manteve, apesar da saída 
de alguns dos seus mais proeminentes 
marimbondos. A estrutura montada 
para garantir o poder do MPLA fi-
cou igual, criando uma difícil dialéc-
tica entre o combate à corrupção e os 
interesses instalados há décadas nessa 
estrutura. 
Essa tensão está longe de ser resolvida, 
apesar dos esforços judiciais. Os juí-
zes não têm exércitos nem armas. No 
entanto, não é só no âmbito do poder 
judicial que se consegue resolver o fe-
nómeno da corrupção em Angola, que 
é sistémico. Os juízes são atomistas. 
Resolvem caso por caso, trabalhando 
com uma severa limitação pragmática 
de meios e de recursos técnicos.
Até agora, apesar das dificuldades de-
correntes da fraqueza das instituições 
do Estado e da própria sociedade no 
que toca a assumir a responsabilidade 
individual pelo bem comum, desta-
cam-se dois aspectos muito positivos 
na presidência de João Lourenço: uma 
maior liberdade de expressão e a luta 
contra a corrupção.
Estes dois aspectos são fundamentais 
para as mudanças por que os ango-
lanos tanto anseiam. Todavia, estes 
passos podem vir a ser obliterados por 
dois aspectos negativos e desnecessá-
rios da presidência de João Lourenço. 
Referimo-nos à incompetência do 
executivo, sobretudo na área económi-
ca, e à falta de uma visão clara e públi-
ca do presidente acerca da sua gover-
nação. O que pretende João Lourenço 
e para onde vai? 
A verdade é que se fazem sentir de-
masiados ziguezagues, que impedem 
que se compreenda inequivocamente 
qual é o rumo do presidente: não sa-
bemos se navega à vista, ou ao ritmo 
do improviso. 
A governação de José Eduardo dos 
Santos era transparente e pragmática, 

e tinha três pontos orientadores. Pri-
meiro, o uso do poder para enrique-
cimento ilícito individual. Segundo, 
a manutenção desse próprio poder, o 
seu reforço e a legitimação internacio-
nal, por via distribuição de riquezas 
nacionais e proventos da corrupção 
entre os facilitadores da comunidade 
internacional. Terceiro, a exclusão da 
sociedade, por via da repressão e da 
alienação, para que não se atreves-
sem a pensar em mudar o regime e se 
inspirassem no modelo de pilhagem 
como uma espécie de lotaria. Os do 
poder ganhavam sempre.
Angola precisa que seja traçado o 
rumo para o seu desenvolvimento. 
O presidente João Lourenço precisa, 
com urgência, de realizar uma reflexão 
abrangente e pública sobre o tema das 
competências no seu governo e o des-
tino que pretende imprimir-lhe. 
O tema central neste momento, quer 
para o presidente quer para a socieda-
de, deve ser a garantia de competência 
no governo e na função pública. 
Como bem questionou o jurisconsulto 
Carlos Feijó, na recente Conferência 
da Ordem dos Advogados de Angola, 
não sabemos se o que mais afecta o 
país é a corrupção ou a incompetência. 
E é preciso dar resposta a esta questão.
A competência é o elemento funda-
mental para garantir a prosperidade 
de um país e, desde logo, para com-
bater à corrupção, que se mantém 
a um altíssimo nível em Angola. O 
caso do Bairro dos Ministérios é o 
exemplo mais recente de como a in-
competência do ministro de Estado 
para a Coordenação Económica, Ma-
nuel Nunes Júnior, e do ministro da 
Construção e Obras Públicas, Manuel 
Tavares de Almeida, promoveram um 
projecto absurdo, em que o Estado 
iria comprar o seu próprio terreno por 
mais de 340 milhões de dólares. O 
esquema, aqui, era a venda do terreno 
ao seu dono, e não a construção do tal 
bairro. Não sai o bairro, mas também 
não saem os ministros. E este caso é 
paradigmático do problema que mais 
aflige o país neste seu novo ciclo. Um 
ciclo inaugurado por João Lourenço, 

e que João Lourenço não pode dar-se 

ao luxo de desperdiçar, sob pena de 

infligir aos angolanos custos e danos 

irrecuperáveis.

A 
tarefa não era fácil. Bolso-
naro sabia que a maior parte 
dos Estados representados 
na ONU olham para ele com 

desconfiança, apresentado como um 

“quase-ditador”, uma pessoa estranha, 

pouco fiável, o que naturalmente se 

teme, por se temer sempre o desconhe-

cido.

Daí a referência a Deus logo a abrir, 

atribuindo a um milagre a salvação do 

esfaqueamento por um militante radi-

cal de esquerda e, no final, a citação de 

João 8, 32: “A verdade vos libertará.” 

Mas será que o Presidente do Brasil 

disse toda a verdade perante a Assem-

bleia Geral das Nações Unidas? Por 

certo, alguns dos muitos dados, núme-

ros e estatísticas que apresentou serão 

alvo de contestação, sobretudo aqueles 

que contendem com um quadro dema-

siado cor-de-rosa de conquistas em tão 

pouco tempo.

Uma das mentiras foi o empenha-

mento no acordo Mercosul/União 

Europeia, conhecidas que foram as 

reticências de Bolsonaro, empenhado 

na construção de uma economia nacio-

nalista, isolacionista e proteccionista, 

tendo por paladino e mentor Trump, 

para quem não faltaram encómios, bem 

como para Netanyahu, tudo menos um 

político acima de suspeitas de corrup-

ção e que se agarra ao poder como uma 

lapa, por saber que é o lugar que ocupa 

que ainda o mantém fora de processos 

judiciais. Todavia, não tenhamos ilu-

sões: Israel é uma verdadeira democra-

cia e a justiça pode tardar, mas espera-

-se que não falhe.

Um novo Brasil, renascido, soberano 

e soberanista, apresentado como uma 

espécie de folheto de agência de via-

gens, com convite directo à visita dos 

altos dignitários para verem com os 

seus olhos o que os media vendem por 

maldade. A semelhança com Trump é 

evidente e apenas esta frase desmente 

a liberdade de expressão e o não-con-

dicionamento dos meios de comunica-

ção social que Bolsonaro quis passar. 

Contra o imperialismo de Macron, 

nunca citado, mas omnipresente, con-

tra o espírito colonialista, o discurso 

aproximou-se, neste ponto, dos infla-

mados apelos ao fim de um regime que 

menorizava povos e atribuía às nações 

europeias o condão de conduzirem se-

res humanos inferiores em direcção à 

Bolsonaro: a falácia do ungido divino 
Por André Lamas Leite*

luz. Com toda a razão se lutou contra o 

colonialismo, mas Bolsonaro enganou-

-se na época histórica.

É exacto que Macron foi no míni-

mo desajeitado, mas já percebemos 

que está a prazo, numa França e num 

mundo que nunca soube entender. 

É também verdade que em qualquer 

Estado tão rico em recursos naturais 

como o Brasil, os demais procurarão 

sempre obter dividendos, mesmo de-

pois do ouro com que nós, Portugue-

ses, alimentámos a corte. É exacto que 

qualquer Estado deve zelar pelos seus 

interesses e lutar contra interferências 

ilegítimas externas, assim como seria 

ingénuo pensar que algumas ONG não 

são um veículo político disfarçado.

Todavia, quando Bolsonaro afirma que 

é uma falácia dizer-se que a Amazónia 

não é património da Humanidade nem 

pulmão do mundo está a contrariar 

uma série de estudos científicos inde-

pendentes e a dizer uma “meia-ver-

dade”. É evidente que se trata de uma 

parte inalienável e soberana do Estado 

brasileiro que, como qualquer outra, 

deve ser governada pela legislação na-

cional. Simplesmente, é inegável o peso 

que a Amazónia tem para o equilíbrio 

ambiental do mundo e para o combate 

às alterações climáticas que conduzirão 

à extinção da espécie humana. Claro 

que isto significa que a impossibilida-

de de uso dessas terras para actividades 

económicas produtivas, evitando a des-

florestação, exige de todas as Nações 

um esforço conjunto para compensar o 

Brasil e, sobretudo, as populações que 

aí vivem. Já se criou um fundo para esse 

efeito, mas não consta que o mesmo te-

nha funcionado na perfeição.

Bolsonaro quis passar a mensagem que 

a idade da inocência terminou, que 

o Brasil vai encontrar um equilíbrio 

entre a preservação da Amazónia e o 

seu desenvolvimento económico. Nada 

mais natural e de aplaudir. Mas à custa 

de quê? São só fake news que dinami-

taram, ao menos para o estrangeiro, a 

popularidade do militar-Presidente? 
Pobre a explicação, redutora e nem 

mesmo os mais próximos colaborado-

res de Trump nela acreditariam.

O “dr. Sérgio Moro” é um “símbolo do 

meu país”, por ter combatido a cor-
rupção sem medos. Má escolha. Moro 

está debaixo de fogo e os seus métodos 

como juiz são cada vez mais discutí-

veis. Tem estado apagado, a queimar 

em lume brando, mas Bolsonaro quis 

dar-lhe uma vez mais a mão, usando 

um discurso securitário e integrista, 

parecendo que o agora ministro Moro 

– que deseja sim ser ministro do Supre-

mo Tribunal Federal e que mercadejou 

a sua popularidade por um lugar nesse 

tribunal, com passagem pelo Governo, 

como forma de legitimação de um Pre-

sidente que polarizou e polariza o país 

– é a kryptonite contra todo o crime.

A ideologia de género, o ataque sem 

precedentes à “alma mater” que é a fa-

mília, o desrespeito religioso, o ataque a 

missões e a minorias cristãs. Bolsonaro 

tinha de falar para a bancada evangéli-

ca e talvez ainda sinta a unção do bispo 

Edir Macedo, de quem nos lembramos 

a regozijar-se com notas de dólares. 

Triste espectáculo, fim da laicidade do 

Estado e a clássica forma de uma espé-

cie de “Presidente esclarecido”, ungido 

por Deus – pelos interesses que invo-

cam o Seu nome em vão –, qual líder 

messiânico.

É preciso que alguém explique a Bol-

sonaro que existem vários tipos de “so-

cialismo” e que o democrático, como 

aquele que, em Portugal, é representa-

do pelo PS, em Espanha pelo PSOE, 

na Alemanha pelo SPD, por exemplo, 

não “comem criancinhas ao pequeno-

-almoço” e não querem alterar-lhes 

as formas anatómicas ou criar grupos 

extremistas para dominar o mundo 

pela ideologia. Bolsonaro diz que quer 

terminar com a ideologia, mas ela deve 

estar no centro da política e o maior 

problema de hoje é o seu exercício 

sem ideologia, ao sabor de interesses 

conjunturais que aprisionam o poder 

político.

O leão tentou rugir alto, mas o efeito 

não parece ter sido o pretendido. Sau-

dades do “leãozinho” de Caetano, em 

especial de “O meu coração é o sol, 

pai de toda cor/ Quando ele lhe dou-

ra a pele ao léu”. Por outras palavras, o 

Brasil de Bolsonaro pode vir a ser um 

grande muro com ligações especiais 
a outros grandes muros e onde o sol 

deixe de ser o “pai de toda cor” para se 

transformar num “sol de sistema escla-

recido-por-um-ungido-divino”. 

(publico.pt)

*Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto

Por Rafael Marques de Morais*

No discurso vocacional, a preguiça é a causa da pobreza. Se 

as pessoas não forem preguiçosas, podem tornar-se ricas. 

Pobreza e riqueza são questões que relevam da vontade in-

dividual e não de relações sociais concretas.

No discurso dual, a tese é a de que as pessoas (recurso permanente 

à individualidade psicologizada) tanto podem ser pobres material-

mente quanto espiritualmente.

No discurso representacional, os defensores sustentam que a pobreza 

depende do ângulo de visão das “pessoas”, das representações sociais 

(há aqui, sempre, o cuidado de evitar colocar as pessoas em grupos 

e classes). Então, neste caso a pobreza é mera questão de opinião.

Finalmente, no discurso eclético, argumenta-se que a pobreza tanto 

pertence ao estado de privação quanto ao de abundância.

Talvez surjam futuramente iluminados a defender que a pobreza é, 

afinal, uma invenção dos mal-intencionados da história.

Discursos perversos sobre pobreza
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

O 
mestre pintor e o seu ajudante 

acabavam de posicionar o pe-

queno escadote sobre a parede 

para concluir o canto deixado 

para o fim. A decisão do mestre orbitava 

em torno da perfeição nos acabamentos. 

O ajudante esperava pela ordem do mes-

tre. Queria ser ele a executar a tarefa. A 

competência do mestre remetia-o à pon-

deração. A forte ventania do dia 25 de 

Setembro, feriado nacional, obrigava-o 

a ponderar ainda mais profundamente. 

Pegou no escadote, simulando subir, e 

decidiu que esperassem. 

- Bate muita poeira. O vento está forte! 

Mas vai ficar normal.

 - Quem te ensinou que há vento normal 

e anormal? É o que dá essa coisa de pa-

gar para passar de classe!

- Mas mestre, naquele dia quando voltá-

vamos não pagou refresco àquele polícia 

que nos mandou parar? Mesmo o meu 

Corrupção abandonada
pai teve que pagar para vasculharem o BI da 

minha irmã. Carimbaram no talão até não 

ter mais espaço. O velho deu um duzentos 

aí e foram logo buscar o documento. É nor-

mal para motivar. Recebem mal, muito mal! 

Mestre nunca ouviu que o país está doente?

- Aquele polícia que nos mandou parar é 

meu primo. Eu simplesmente devolvi o di-

nheiro que lhe devia – e gritou: - entendes? 

Eu não me meto nessas coisas de corrupção

- Mestre é como meu pai. Diz que a cor-

rupção foi criada pelo Estado Socialista mo-

çambicano, mas não explica como. 

- “Estado socialista” nunca existiu. Houve 

uma tentativa de colar o socialismo soviéti-

co em Moçambique. A corrupção é obra do 

Ocidente. É por isso que a nossa elite política 

luta para melhorar a sua posição no ranking 

dos mais corruptos de África, reivindicando 

admiração total e completa. O Ocidente tem 

muita culpa. Fomenta e tira vantagens da 

existência de governos corruptos em nome 

da estabilidade política e social. Olham para 

a corrupção como um mal menor, como um 

cancro característico do africano instalado 

no poder. O Ocidente é que fomenta a ga-

nância e a avidez dos governantes com re-

lação ao rápido enriquecimento ilícito. No 

tempo de Samora até a corrupção sexual era 

condenada, hoje é normal. Não se olhava só 

para a questão dos dinheiros. Hoje já se fala 

abertamente do modelo de corruptos que 

temos e como eles tiram vantagens para sa-

tisfazer os seus caprichos. 

- Mas mestre, é possível acabar a corrupção? 

Isso de dizer África, governos africanos, 

quando a corrupção é só estrela em alguns 

países, mestre, o meu pai como não gosta!? 

Ele prefere quando se diz, por exemplo, 

que em Moçambique a corrupção é deti-

da maioritariamente pelo poder político. 

A pequena corrupção é como se fosse uma 

assembleia de pequenos accionistas de uma 

grande empresa chamada corrupção. Já se 

sabe que quem melhor fala de corrupção 

são os accionistas maioritários. Não sei 

se é possível acabar com a corrupção…

- É possível acabar com a corrupção 

quando deixarmos de falar nela. Vamos 

abandonar esse blablá. Agora sobe e ter-

mina a pintura daquele lado. Essa coisa 

de falar de corrupção acabou! O vento 

amainou, vamos trabalhar. Bando de fol-

gados!

O mestre e o seu colaborador faziam 

questão de trabalhar em pleno feriado 

para fazer jus àqueles que acreditam que 

a enorme quantidade de feriados e to-

lerâncias empobrecem o país e acorren-

tam-no à pobreza e, assim, à corrupção 

generalizada e/ou institucionalizada. A 

lei assobiava ao lado. O vento continuava 

forte. Consciente de que a conversa seria 

retomada, o ajudante executava a tarefa 

intensamente vigiado pelo mestre.

Organicamente Por: Fredson Guilengue

A 
campanha eleitoral em curso rumo 

às eleições de 15 de Outubro pró-

ximo, para além de estar a ser mar-

cada por elevados e preocupantes 

níveis de violência, continua a ser marcada 

pelo domínio dos temas tradicionais como 

as infraestruturas, a pobreza e a grande cor-

rupção. Apesar de estes temas continuarem 

a ser de elevada importância para o país, 

devido aos seus níveis de subdesenvolvi-

mento sócio-económico, novos desenvolvi-

mentos ao nível global e nacional chamam 

atenção à necessidade de inclusão de outros 

assuntos, no debate político-eleitoral em 

Moçambique. A discussão dos temas como 

as mudanças climáticas e a criminalidade 

organizada como o tráfico de pessoas, ani-

mais, drogas e armas, pelo impacto que a 

sua associação com as elites provoca na go-

vernação do país também devem merecer 

atenção dos actores políticos em Moçam-

bique na sua interacção com o eleitorado.      

Nunca as questões ambientais estiveram 

tanto no centro do debate no mundo inteiro 

como este ano e isto não devia ser excepção 

dentro de Moçambique. Desde os eventos 

como os ciclones Idai e Kenneth, passando 

pelos relatórios assustadores de instituições 

relevantes às marchas globais sobre o clima, 

tudo chama atenção à necessidade do en-

volvimento de todos nos esforços de com-

bate às mudanças climáticas. Apesar de não 

fazer parte do grupo dos maiores poluido-

res, Moçambique tende a avançar para uma 

estratégia de desenvolvimento cada vez 

mais dependente dos recursos de carbono 

como o carvão e gás natural num contexto 

de elevada pressão global para o abandono 

de fontes de energia fóssil. Do ponto de 

vista de política, no contexto de campanha 

eleitoral, torna-se importante perceber dos 

diferentes actores como é que este dilema 

será abordado. Outro aspecto importante 

para Moçambique, como nação periférica e 

vulnerável, é o de perceber o seu papel no 

âmbito das discussões sobre as mudanças 

climáticas, no contexto das Nações Uni-

das, e de outras plataformas relevantes. Isto 

também deve merecer debate eleitoral.   

Ora, os níveis de violência que estão a domi-

nar esta campanha eleitoral não são nenhu-

ma novidade para Moçambique. Os perío-

dos anterior e posterior às eleições sempre 

foram caraterizados por elevada tensão po-

lítica e violência. Este ano e para estas elei-

ções, o que parece chamar mais atenção é o 

carácter multicêntrico do tipo de violência 

que está a assolar Moçambique. No norte 

e mais precisamente na província de Cabo 

Delgado, os ataques continuam e, recente-

mente, o ataque à sede do partido Frelimo 

pode revelar outro objectivo da insurgência, 

a se comprovar tratar-se do mesmo grupo. 

No centro do país, os ataques da junta mi-

litar da Renamo também têm por objec-

tivo central, aliás, já assumido, perturbar o 

actual processo eleitoral para que as suas 

reivindicações sejam ouvidas. Em outros 

locais como no sul do país, a tensão exis-

tente é a historicamente conhecida entre os 

membros dos principais partidos políticos, 

principalmente a Frelimo e a Renamo que 

recorrem aos actos de violência, uns contra 

os outros, devido a sua dificuldade de coe-

xistir pacificamente. 

Contudo e infelizmente, o marco mais visí-

vel desta campanha eleitoral continua sendo 

a profunda marginalização da temática da 

criminalidade organizada e das mudanças 

climáticas. São altamente preocupantes as 

conclusões de estudos e afirmações de en-

tidades competentes de que Moçambique 

é um dos principais corredores do tráfico 

de heroína do Afeganistão para a Europa. 

Gradualmente, o país vai também passando 

para consumidor relevante. Outros estudos 

até revelam que dividendos desse mesmo 

tráfico estão por detrás do financiamento 

dos insurgentes no norte do país. Nas prin-

cipais cidades como Beira e Maputo já se 

nota, com alguma facilidade, a expansão 

das chamadas “bocas de fumo”, ou locais de 

venda e consumo de drogas. Alguns estu-

dos, por exemplo, revelam existir alianças 

entre redes de tráfico e parte da elite do-

minante em Moçambique. Este tipo de 

alianças representa um enorme perigo para 

o país, sendo o mais importante, a trans-

formação de Moçambique, num verdadeiro 

narco-estado. É muito importante que a 

classe política assuma desde já um duríssi-

mo posicionamento em relação a esta pro-

blemática, antes que seja tarde demais para 

os moçambicanos. É preciso que os parti-

dos políticos revelem aos cidadãos os seus 

planos de curta, longa e média duração para 

estancar este mal com consequências pro-

fundamente devastadores para a sociedade 

moçambicana. 

Associado ao tráfico de drogas está tam-

bém o tráfico de pessoas. No ano passado, 

o Departamento de Estado norte-ameri-

cano, num relatório sobre a matéria, apon-

tou Moçambique como um dos principais 

corredores de tráfico de pessoas na região. 

Apesar de estar a desenvolver alguns esfor-

ços neste sentido, as conclusões do mesmo 

estudo revelam que os esforços do governo 
de Moçambique não satisfazem as necessi-
dades do combate ao crime, tal como seria 
exigido. A pobreza e o desemprego dos jo-
vens têm sido apontados como as principais 
causas da ocorrência deste tipo de tráfico 
no nosso país. As principais vítimas do trá-
fico de pessoas em Moçambique tem sido 
os jovens e crianças, principalmente pro-
venientes das zonas rurais. Esses também 
precisam de se sentir identificados nos pro-
jectos políticos para o próximo quinquênio. 
Não menos preocupante, são os níveis de 
tráfico de animais no nosso país. O tráfico 
ilegal de troféus de animais selvagens, como 
elefantes e rinocerontes, é um negócio lu-
crativo no mercado asiático e tem fortes 
alianças com a elite local que encoberta es-
ses crimes. Este tipo de tráfico está também 
por detrás do surgimento e florescimento 
de redes criminosas que alimentam outras 
redes internacionais de traficantes a partir 
do nosso território. 
O clima e a criminalidade organizada de-
vem também merecer atenção dos candida-
tos e dos partidos políticos tal como tem 
merecido os temas da pobreza, desemprego 
e das infraestruturas. Estes temas são igual-
mente relevantes para o desenvolvimento 
do país. Os eleitores precisam saber, desde 
já, como é que os diversos partidos políti-

cos estão a planificar abordar esses desafios. 

Como irá o novo governo de Moçambique, 

saído das próximas eleições, lidar com o de-

safio das mudanças climáticas e a crimina-

lidade organizada? 

O debate eleitoral em Moçambique e a 
marginalização do clima e da criminalidade organizada 
Por: Fredson Guilengue
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de 
Eni Mozambico S.p.A convida as empresas interessadas a sub-
meter a sua Manifestação de Interesse para Serviços de Perfuração 
Offshore através de Navio de Perfuração (Drillship) para auxi-
liar as operações na Área A5-A, em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste nos Serviços de Perfuração Offsho-
re através de Navio de Perfuração (Drillship), conforme listado 
abaixo:

É solicitado que o Navio de Perfuração (Drillship) em questão te-
nha as seguintes características:

serviço H2S;

embarque do equipamento será Porto de Pemba.

O início da perfuração do primeiro poço está previsto para o pri-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As empresas interessadas neste convite deverão submeter a sua 
Manifestação de Interesse, fornecendo a seguinte documentação:

I. Documentos técnicos:
a) Ser capaz de fornecer um Navio de Perfuração (Drillship) com-

patível com as características acima listadas;
b) Provar que tem uma vasta experiência na execução de opera-

ções de perfuração offshore envolvendo um Navio de Perfura-
ção (Drillship) em conformidade com as características acima 
listadas;

c) Quaisquer referências relevantes para os projectos executados 
anteriormente, de características técnicas e magnitude seme-
lhantes a estes aqui referidos;

-

documentos que comprovem conformidade com os padrões 
internacionais;

-
-

Total Recordable Incidents Rate 
(TRIR) deve ser providenciado;

g) Qualquer outra informação que demonstre a capacidade de 
executar o âmbito do trabalho.

II. Documentos administrativos 

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE 
PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO OFFSHORE ATRAVÉS DE NAVIO 

DE PERFURAÇÃO (DRILLSHIP)

-
-

registada em Moçambique que poderá entrar como objecto 
do contracto;

não esteja devidamente registada, por favor indicar se es-
taria disposto a efectuar prontamente o devido registo e o 
período estimado para o efeito;

na bolsa de valores);

-

que de cada membro irá desempenhar no potencial proje-

-
mento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

para o e-mail:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

“SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO OFFSHORE ATRA-
VÉS DE NAVIO DE PERFURAÇÃO (DRILLSHIP) – SE-
TEMBRO 2019”

SS05BA01 – OFFSHORE RIGS – FLOATERS

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação 

e podem ainda ser incluídas no processo de licitação para as 
referidas actividades.
A presente consulta não deve ser considerada como um con-
vite à apresentação de propostas e, portanto, não representa 
nem constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso 

qualquer acordo ou memorando de entendimento com qual-

-
-

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Ma-
-

denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a 
07 de Ou-

tubro de 2019 as 23:59 CAT
data e hora indicada não será aceite.
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Mozambico S.p.A, invites interested companies to submit their 

Offshore by Drillship to support operations in Area A5-A in 
Mozambique.

SCOPE OF WORK

Offshore by Drillship as detailed below in:

Such Drillship is required to have the following characteristics: 

H2S Service;

point for the equipment will be Pemba Port.

DOCUMENTATION REQUIRED 
Ex-

pression of Interest by providing the following mandatory infor-
mation and documentation: 

I. Technical documents:

listed characteristics;
b) Proof of an extensive experience of executing drilling opera-

tions offshore involving a Drillship compliant with the above 
listed characteristics;

c) Any relevant references for the previously executed projects 
of similar technical characteristics and magnitude;

documents proving the company compliance with internatio-
nal standards;

-

shall be provided;

II. Administrative documents:

-
-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR DRILLING OPERATIONS OFFSHORE BY DRILLSHIP

-

Mozambican registered entity that will enter into the sub-
ject contract;

-
se specify if you would be willing to promptly register in 
Mozambique and specify the respective timeline;

-

as a consortium or as a joint venture, information about 
each member of consortium or joint venture and role of 
each participant in the potential project. Such intention to 

signed by each entity in the group.

Expression of Interest by sending all the requested documen-
tation to the following email address:

IMPORTANT:
-

cement subject “DRILLING OPERATIONS OFFSHO-
RE BY DRILLSHIP – SEPTEMBER 2019”, and also to the 
following commodity codes:

SS05BA01 OFFSHORE RIGS – FLOATERS

Subject to the submission and compliance of all the above 
-
-

der process for the subject activities.
This enquiry shall not be considered an invitation to Tender 
and therefore it does not represent or constitute any promi-

Expres-
sion of Interest.

-
-

-

will not be disclosed or communicated to non-authorized 
persons or companies.

The deadline for receipt of your documentation relevant to 
07 October 2019, 23:59 

Central Africa Time. Documentation received after the set 
deadline will not be accepted.
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome 
de Eni Mozambico S.p.A, convida as empresas interessadas a 
submeter a sua Manifestação de Interesse para prestação de Ser-
viços De Teste / Limpeza De Poço para auxiliar as operações 
na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste na prestação de Serviços De Tes-
te / Limpeza De Poço conforme listado abaixo para efectuar 
as actividades de perfuração para a campanha de exploração 
em águas profundas:
Fornecer serviços de teste de poços, incluindo mas não limi-
tado a:

-
mento de superfície, equipamento do fundo do poço e pes-
soal relativo.

embarque do equipamento será o Porto de Pemba.

Os Servços terão seu início provisoriamente no primeiro tri-
mestre de 2021. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação 
de Interesse, fornecendo a seguinte informação e documenta-
ção:

I. Documentos Técnicos:

a) Quaisquer referências relevantes dos projectos executados 
anteriormente, de características técnicas e magnitude seme-
lhantes a estes aqui referidos;

(OHSAS 18000 ou ISO 45001) e Meio Ambiente (ISO 14001) 
e / ou documentos que comprovem a conformidade com os 
padrões internacionais;

-
cumentos que comprovem a conformidade com os Padrões 
Internacionais de Qualidade (ISO 9001);

d) Cópia do relatório de desempenho da Empresa em matéria 

e) Qualquer outra informação que comprove a capacidade de 
executar o âmbito do trabalho.

II. Documentos Administrativos:

da Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para rece-

-
-

xo de caixa. Estes documentos deverão ser fornecidos pelo 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE / LIMPEZA DE POÇO

registada em Moçambique que poderá entrar como ob-
jecto do contracto;

-
teja devidamente registada, o Participante deverá indi-
car se estaria disposto a efectuar o devido registo pron-
tamente e o período estimado para o efeito;

-

listados em qualquer bolsa de valores);
e) Caso deseje manifestar o interesse como Consórcio ou 

posição que de cada membro irá desempenhar no po-
tencial projeto. A intenção de formar um consórcio ou 

-
morando de Entendimento” devidamente assinado por 
cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Mani-
festação de Interesse anexando toda a documentação solici-
tada acima, para o e-mail:
Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

“SERVIÇOS DE TESTE / LIMPEZA DE POÇO – 
SETEMBRO 2019” e também ao seguinte código:

SS05BB33 – SURFACE WELL TESTING SERVICE

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documenta-
ção acima, as Empresas poderão receber o Pacote de Qua-

-
tação para as referidas actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como um 
convite à apresentação de propostas e, portanto, não re-
presenta nem constitui qualquer promessa, obrigação ou 

-
tendimento com qualquer Empresa que participe desta 
Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na 
preparação da Manifestação de Interesse será da total res-
ponsabilidade das Empresas que não poderão recorrer a 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta 
Manifestação de Interesse serão tratados como estritamen-

pessoas ou empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente 
a Manifestação de Interesse 07 de 
Outubro de 2019 as 23:59 CAT. A documentação recebida 
após a data e hora indicada não será aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf 
of Eni Mozambico S.p.A, invites interested companies to 
submit their Expression of Interest for the provision of Well 
Testing/Clean-Up Services to support operations in Area 
A5-A in Mozambique.

SCOPE OF WORK

The scope of work consists of provision of Well Testing/ 
Clean-up Services as detailed below in order to perform the 
drilling activities for the deepwater exploration campaign:
Provide well testing services, including but not limited to:

-
ce equipment and downhole equipment and relative per-
sonnel.

-
rkation point for the equipment will be Pemba Port.

semester 2021.

DOCUMENTATION REQUIRED 
Companies interested in this invitation shall submit their 
Expression of Interest by providing the following manda-
tory information and documentation: 

I. Technical documents:
a) Any relevant references for the previously executed pro-

jects of similar technical characteristics and magnitude; 
b) Health & Safety Management System (OHSAS 18000 or 

ISO 45001) and Environmental Management System (ISO 
14001) documents proving the company compliance with 
international standards;

-

Standards (ISO 9001:2008); 
d) Company’s HSE performance including events and in-

-
lling this scope of work.

II. Administrative documents:
-

-

-

Flow Statement. These documents must be provided 

Company’s Mozambican registered entity that will enter 
into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your 
Company is not already registered in Mozambique, plea-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF WELL TESTING/CLEAN-UP SERVICES

se specify if you would be willing to promptly register 
in Mozambique and specify the respective timeline;

in the stock exchange);
e) In case you wish to participate in the Expression of 

Interest as a consortium or as a joint venture, informa-
tion about each member of consortium or joint ventu-
re and role of each participant in the potential project. 

-
dum of Understanding” duly signed by each entity in 
the group.

Companies interested in this invitation shall submit 
their Expression of Interest by sending all the requested 
documentation to the following email address:

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public Announ-
cement subject “WELL TESTING/CLEAN-UP SERVI-
CES – SEPTEMBER 2019”, and also to the following 
commodity codes: 

SS05BB33 – SURFACE WELL TESTING SERVICE

Subject to the submission and compliance of all the abo-
ve requested documentation, Companies may receive 

in the tender process for the subject activities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to 
Tender and therefore it does not represent or constitute 
any promise, obligation or commitment of any kind on 

-
ment or arrangement with you or with any Company 
participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in prepa-
ring the Expression of Interest shall be fully born by such 
Companies who shall have no recourse in this respect to 

All data and information provided pursuant to this Ex-
pression of Interest
and will not be disclosed or communicated to non-au-
thorized persons or companies.

The deadline for receipt of your documentation relevant 
to this Expression of Interest is set at 07 October 2019, 
23:59 Central Africa Time. Documentation received af-
ter the set deadline will not be accepted.
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Situado na Av. Julius Nyerere 
Edifício Xenon Urban Apartments nº 776
Aberto todos os dias, das 8h às 19h

O LOKAL ideal para fazer as 
suas compras!

É bom ter
variedade
por perto
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Venâncio Calisto (Texto)

llec Vilanculo (Fotos)

Um dos grandes ensinamentos de Samora Machel, é talvez, o 

seu sentido de prontidão combativa perante os desafios do 

país. Depois da vitória contra o regime colonial e proclama-

ção da independência de Moçambique, em 1975, Machel 

recusou-se sentar no trono do conformismo, ao contrário do que se 

assiste hoje, e resolveu declarar guerra contra os inimigos do desen-

volvimento: o analfabetismo, a corrupção, o nepotismo, dentre outros 

males sociais com os quais o país ainda se debate, e passou a incor-

porar, no seu discurso, a celebre frase “a luta continua,” que é per si, a 

mais alta representação do engajamento social.

 Infelizmente não se pode dizer o mesmo de “a luta contínua” dos 

nossos dias. E como responder “contra o quê?” se há lobos disfarçados 

de cordeiros e ninguém é suficientemente esperto para lhes achar o 

disfarce. O mais seguro, diz-se, é juntar-se ao baile e contentar-se 

com a música do dia. A propósito do baile, comemorou-se na passada 

quarta-feira, dia 25 de Setembro o 55º Aniversário das Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique e apesar do hostil vendaval que se 

fez sentir um pouco pelo país, especialmente na cidade e província de 

Maputo, os antigos combatentes e todo exército moçambicano, não se 

deixou intimidar com o mau tempo, tendo festejado em grande a data 

que marca a fundação das forças armadas de Moçambique e início da 

luta armada de libertação nacional.

Em jeito de celebração, fora o ritual de sempre: deposição de coroa de 

flores na praça dos heróis, condecorações e comícios populares, desta 

vez o 25 de Setembro foi marcado pela inauguração do Monumento 

e Centro de Interpretação dos Combatentes da Luta de Libertação, 

feita pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na praça dos comba-

tentes, em Maputo. 

As imagens da edição desta semana testemunham esse grande mo-

mento para os combatentes e para a história do país. O histórico com-

batente Alberto Chipande e o ex-estadista, Joaquim Chissano com-

põem a fotografia de abertura. Segue-se uma pose da Vice-ministra 

dos Combatentes, Maria de Fátima Pelembe acompanhada por uma 

antiga combatente. Esta foto dá lugar a de um grupo de antigos com-

batentes com os olhos perdidos numa das imagens históricas expostas 

no Centro. Enquanto o outro grupo, na fotografia que se segue, eter-

niza-se no disparo da lente. Para fechar, uma imagem de esperança, 

crianças dos Continuadores, numa cena de passagem de testemunho, 

são ensinadas a história da luta de libertação nacional. Oxalá, os nos-

sos futuros combatentes aprendam o real significado de “a luta conti-

nua” e a resposta para “contra o quê?”   

A luta continua! 
Contra o quê?
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA

www.savana.co.mz

M-Pesa já está
no smartphone

Termos e condições aplicáveis. Disponível para Android 4.1 e IOS 9 ou versões acima. O aplicativo Meu M-Pesa está disponível, gratuitamente, através de Google Play ou App Store

O 
Fórum de Monitoria 
do Orçamento (FMO) 
rebateu a pretensão da 
Procuradoria-Geral da 

República (PGR) de ver o antigo 

ministro das Finanças Manuel 

Chang ser julgado em Moçam-

bique, considerando ilegal o de-

sejo da justiça moçambicana.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FMO insiste em ver 
Chang nos EUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manuel Chang no tribunal de Kempton Park

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa
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O 
ministro dos Transportes 
e Comunicações, Carlos 
Mesquita, apela às popu-
lações a cumprirem as me-

didas preventivas recomendadas 
pelas instituições responsáveis pela 
previsão e gestão de calamidades 
naturais, com vista à redução do 
impacto de eventuais desastres na-
turais que poderão ocorrer durante 
a época chuvosa e ciclónica 2019-
2020, que inicia no próximo mês de 
Outubro.

Carlos Mesquita fez este apelo 

no final da visita de trabalho que 

efectuou, nesta terça-feira, 24 de 

Setembro, ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INAM) para se in-

teirar da preparação da instituição e 

de outros parceiros face à probabi-

lidade de ocorrência de chuvas nor-

mais, com tendência para acima do 

normal nas províncias de Maputo, 

MTC apela ao cumprimento 
das medidas de prevenção

Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, 

Tete e nalgumas regiões do extre-

mo centro-sul da Zambézia.

Para a região Norte, nomeadamen-

te nas províncias de Cabo Delgado, 

Nampula, Niassa, bem como para 

os distritos a norte da província 

da Zambézia, são previstas chuvas 

normais com tendência para abaixo 

do normal.

Na ocasião, o ministro foi informa-

do do trabalho em curso, bem como 

do nível de prontidão do INAM, 

para assegurar a provisão atempada 

de informação durante este período 

delicado.

Assim, para além do cumprimen-

to das medidas preventivas, Carlos 

Mesquita apelou ao acompanha-

mento diário das previsões me-

teorológicas e dos avisos ou alertas 

emitidos pelo INAM, através dos 

órgãos de comunicação e de outras 

plataformas.

O 
Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança 
Social (MITESS), através 
da Delegação do Insti-

tuto Nacional de Segurança So-

cial (INSS) da cidade de Maputo, 

reuniu, recentemente em Maputo, 

com as confissões religiosas, os 

contabilistas e gestores de recur-

sos humanos, para abordar sobre 

os objectivos da Segurança Social 

Obrigatória, e o papel dos contabi-

listas na prossecução dos objectivos 

da Segurança Social Obrigatória 

em Moçambique, em particular 

para a cidade de Maputo.

O encontro com os representantes 

das confissões religiosas tinha como 

principal objectivo, sensibilizá-los 

a integrar os seus trabalhadores no 

Sistema de Segurança Social obri-

gatória, pese embora algumas con-

fissões já o fazem. 

Em relação ao encontro com os 

contabilistas e gestores de recursos 

humanos, o objectivo era sensibili-

zar esta classe de profissionais a co-

laborar com o INSS, com vista à re-

dução da dívida de contribuições ao 

Sistema de Segurança Social, uma 

MITESS aborda 
segurança social

vez que são um dos maiores actores 

no relacionamento entre o Instituto 

e os contribuintes.

De acordo com Jafar Buana, direc-

tor do Trabalho, Emprego e Segu-

rança Social da cidade de Maputo, 

“os grupos com os quais reunimos 

são muito influentes no que se re-

fere às contribuições para a Segu-

rança Social, uma vez que a nossa 

preocupação central é de não com-

prometer o futuro dos trabalhado-

res e seus dependentes”.

Para o representante da Ordem dos 

Contabilistas e Auditores de Mo-

çambique (OCAM), Inssa Mon-

jane, a abertura do INSS constitui 

o reconhecimento da OCAM no 

apoio à cobrança de contribuições 

e a sua canalização ao Sistema, de 

modo a que os trabalhadores pos-

sam obter os benefícios concedidos.

Por sua vez, Luísa Quilambo, pas-

tora e chefe dos recursos humanos 

da Igreja Metodista Unida, disse 

acreditar que a partir desta interac-

ção muitas dúvidas foram esclareci-

das. “Conversámos acerca das van-

tagens que o Sistema oferece, uma 

vez que já estamos inscritos”. 

Já há alguns anos, Moçam-

bique entrou na rota dos 

Festivais do mundo. Ago-

ra, formato de espectácu-

los, que pouco os palcos mo-

çambicanos nos habituaram a 

ver, já nos começam a ser visitas 

mais frequentes. Já ano passado 

- e talvez possamos vê-la como 

antecâmara desta ópera - vimos 

a ópera ‘‘Bastien e Bastienne’’ 

de Mozart feita  “Mwango e 

Mwanga”, sob direcção de Vic-

tor Gonçalves. Um espectáculo 

que acabou ficando na memória 

colectiva, sobretudo pela enver-

gadura, mesmo tendo colocado 

actores de um lado e músicos do 

outro num exercício de comple-

mentaridade que fazia ténues os 

dois campos. Não se limitou a 

invocar cenários, impôs uma 

aura duma aldeia de Cabo Del-

gado, não deixa de ser curioso 

que este espectáculo também 

invoque a província nortenha 

de Moçambique, placa giratória 

da exploração de hidrocarbone-

tos.

Se o anterior chegou sob tími-

Grito de Mueda: Colocar 
a história em palco 

do signo de opereta. Este ‘‘Grito de 

Mueda’’ mostrou-se mais ambicio-

so e hasteou às claras a bandeira de 

ópera. No entanto, se pensarmos 

na ópera enquanto um género que 

combina a composição dramática 

e a música, esta esteve um pouco 

aquém, colocado às correntes da 

componente musical. No entanto, 

vale por nos ter trazido, outra vez, a 

memória dos massacres, a memória 

da luta de resistência tão necessá-

rias nestes tempos conturbados em 

que o fantasma da guerra paira in-

sistentemente no ar. 

A ópera é trazida pelos fios dos 

episódios da resistência dos mo-

çambicanos, inspirado em factos 

reais narrados num capítulo das 

memórias de Raimundo Pachi-

nuapa. 

O mas¬sacre de Mueda, reza a 

história oficial, ocorreu a 16 de 

Junho de 1960, na pro¬víncia 

de Cabo Delgado, quando na-

tivos reuniram-se com a ad-

ministração para exigir o fim 

do regime colonial, com ela a 

libertação das algemas de uma 

vida de privações. O resultado 

foi um abrir de fogo, que aca-

bou por catalisar a luta de liber-

tação que teria eclodido quatro 

anos depois.

A ópera, exibida último sábado 

no Centro Cultural Universitá-

rio, teve o apoio do Millennium 

Bim. 
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Moçambique) (“MRV”) convida as empresas interessadas a apre-
sentarem a sua manifestação de interesse (“Manifestação de Inte-
resse”) para efectuar o desenho, procurement, fabricação, construção 
e operação inicial do serviço completo e manutenção dos campos 
de estrutura permanente para os Quartéis do Exército e da Polícia, 
respectivamente, em 2 locais em Afungi.
O trabalho será realizado em apoio às operações da MRV na Repú-
blica de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o Desenho, procurement, fabricação e 
construção de campos de estrutura permanente nos Quartéis do 
Exército e da Polícia:

terraplenagem de limpeza e arranque, construção de estradas 
e drenagem apropriada dentro do complexo, etc.

que incluem acomodações tipo dormitório (homens e mulhe-

-
cina de automóveis para a manutenção de veículos blindados, 
armazém;

procurement, fabricação e construção do Escritório 
Administrativo;

-
téis e do Escritório e equipar o Escritório Administrativo com 

-

realizar as obras;
-

trução no local dos Quartéis, prontos para a ocupação;

DOCUMENTOS EXIGIDOS
As empresas interessadas neste convite podem preencher as infor-
mações da empresa e enviar os documentos necessários menciona-

(Nota: O registo deve ter referência ao seguinte código de merca-
doria:

(No portal, na aba “Produtos e serviços”, seleccione Instalações 
-

(LL04AE01))
-

dade relevante;
-

soa de contacto para receber a informação comercial e sobre a 

-
nanceira mínima para a realização do âmbito do trabalho;

4. Estrutura da sociedade e do grupo com a lista dos principais 

bolsa de valores);

-
ma de Gestão da Qualidade, em conformidade com as normas 
internacionais de qualidade;

MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
ANÚNCIO PÚBLICO PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FORNECIMENTO DE QUARTÉIS DO EXÉRCITO PARA A MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A 
EM CONEXÃO COM O PROJECTO ROVUMA LNG DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

-

com os padrões internacionais.
-

do às empresas que manifestarem interesse em realizar 
este trabalho. O questionário solicitará informações 
adicionais relacionadas com o seguinte: 

1. Estrutura organizacional proposta para a Gestão de 

2. Experiência comprovada na gestão do desenho de en-
genharia, procurement e fabricação das instalações;

construção de instalações de campos ou quartéis em 

-
-

realizar o desenho, procurement, fabricação, logística 
e construção no local das instalações dos Quartéis do 
Exército;

de desempenho de segurança;

8. Programas de Procurement e Gestão de Materiais;
9. Demonstração de controlos de negócios e ferramentas 

contáveis para apoiar e gerir o trabalho em curso;

-

experiência relevante recente para serem consideradas em 

manutenção dos Quartéis.
A MRV avaliará a documentação solicitada acima e, se satis-
feita, incluirá a empresa na lista de concursos para os Quar-
téis do Exército.
Este anúncio não deve ser considerado como um convite ao 
concurso e não representa ou constitui uma promessa, oferta, 
obrigação ou compromisso de qualquer natureza por parte 
da MRV em celebrar qualquer acordo ou convénio convosco 
ou com qualquer sociedade que responda a este anúncio.

não serão considerados como um compromisso da MRV em 
celebrar qualquer contrato ou acordo convosco, nem permi-
tirão à sua empresa de reivindicar qualquer indemnização 
da MRV.

-
denciais” fornecidos de acordo com este anúncio serão tra-

serão divulgados a pessoas ou sociedades não autorizadas.
O prazo limite para a submissão da Manifestação de Interes-
se pelo site é dia 11 de Outubro de 2019.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas 
na preparação da Manifestação de Interesse serão de total 
responsabilidade das empresas, e deverão ser totalmen-
te suportados pelas empresas, as quais não terão direito a 
qualquer reembolso por parte da MRV e não terão direito de 
recurso contra a MRV.

PUBLICIDADE



Savana 27-09-2019 EVENTOS
3

PUBLICIDADE

in Mozambique) (“MRV”) invites interested companies to submit 
their expressions of interest (each an “Expression of Interest”) to 
perform design, procurement, fabrication, construction and ini-
tial full service operation and maintenance of permanent structure 
camps for the Army and Police Barracks respectively in 2 locations 
in Afungi. 

Republic of Mozambique. 

SCOPE OF WORK

and Police Barracks:
-

-
mitory type accommodation (separately for females and males), 

-

-

-
truction of the  Barracks and rendering them ready for occupancy;

REQUIRED DOCUMENTS
-

 and 
-

:

-

-
thority;

2. A copy of the trade register, legal entity name and contact per-

-
-

change);

-
-

dards;  
-

MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

PROVISION OF ARMY BARRACKS FOR MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A IN 
CONNECTION WITH THE AREA 4 ROVUMA LNG PROJECT IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

-
ternational standards.

-

-

2. Proven experience managing the engineering design, 
procurement and fabrication of the facilities;

-
tion of camp or barrack facilities in remote locations 

-
cant local capacity and content in Mozambique; Past 

design, procurement, fabrication, logistics and onsite 
construction of the Army Barracks facilities;

-
mance statistics;

8. Procurement and Material Management Programs;
9. Demonstration of business controls and accounting 

10. Quality Audit system in place.

-

recent relevant experience to be considered for potential in-
-

tenance of the Barracks

-
vitation to tender for the Army Barracks.

obligation or commitment of any kind on the part of MRV 

shall not be considered as a commitment on the part of 

nor shall it entitle your company to claim any indemnity 
from MRV.

-
-

non-authorized persons or companies. 

Any costs incurred by the interested companies in prepa-
ring the Expression of Interest shall be solely the entire 
responsibility of the companies, and shall be fully born by 

-
sement by MRV and such companies shall have no recour-
se to MRV.
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INSCREVA-SE PARA FAZER PARTE DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE LÍDERES AFRICANOS

“Esta é uma experiência única. A bolsa de estudos proporcionou um meio para interagir e fazer networking, compartilhando 
os nossos sonhos e aspirações (...) Tenho o grande privilégio de fazer parte dessa geração que irá promover mudanças 

para melhorar os nossos países, famílias, comunidades, cidades e a África”. 

A Bolsa de Estudos Mandela Washington é o principal programa da 
Iniciativa Jovens Líderes Africanos (Yali). Este programa levará jovens líderes 
para os Estados Unidos em 2020 a fim de obter capacitação académica e de 
liderança e criará oportunidades únicas em África visando colocar essas novas 
habilidades para usos práticos que impulsionarão o crescimento económico e a 
prosperidade, bem como fortalecer as instituições democráticas. 

 

 

 

 

 

UMA OPORTUNIDADE ÍMPAR PARA...

PUBLICIDADE


