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As VI eleições gerais, que 
tiveram o apogeu na vo-
tação da semana passada, 
poderão ficar na história 

como as mais problemáticas de 

sempre. Enchimentos de urnas, 

dupla votação, votantes fantasmas 

e adulteração de editais, foram os 

grandes vencedores de uma eleição 

em que a administração eleitoral 

voltou a estar ao serviço do caos.

Se nas eleições anteriores a fraude 

era, sobretudo, durante e depois 

da votação, desta vez, os alarmes 

começaram a soar na fase do re-

censeamento eleitoral. Era a dis-

tribuição dos mandatos para a As-

sembleia da República a ressuscitar 

fantasmas. O caso mais gritante 

foi Gaza, onde os órgãos eleitorais 

chegaram a recensear 329 430 elei-

tores inexistentes.

Mas, afinal, as manobras do recen-

seamento eram apenas o prenúncio 

de um mega filme que estava por 

vir. E esse filme se assistiu na sema-

na passada. Tinha todos os capítu-

los das mais assustadoras montras 

de Hollywood. 

Desde enchimentos de urnas, du-

pla votação, fantasmas a votarem 

até a adulteração de editais, numa 

eleição em que o Secretariado Téc-

nico de Administração Eleitoral 

(STAE) e a Comissão Nacional de 

Eleições (CNE) voltaram a estar ao 

serviço do caos, com patrocínio da 

Polícia da República de Moçambi-

que (PRM).

Nas vésperas da votação, tinha 

sido o assassinato, por agentes da 

Polícia, de um líder de observação 

eleitoral em Gaza, Anastácio Ma-

tavele e, em Tete, da presidente da 

Liga Feminina da Renamo, Babula 

Jeque, e seu esposo, João Fenhane, 

crivados de balas, quando se faziam 

transportar numa motorizada. O 

administrador de Zumbo, Fer-

nando Sousa, é apontado como o 

mandante deste último assassinato, 

a 14 de Outubro, 24 horas antes a 

votação. 

Mas as VI eleições gerais foram 

também marcadas pela renitência 

dos órgãos eleitorais em creden-

ciar observadores independentes, 

sobretudo, nas províncias pouco 

favoráveis à Frelimo, onde era pre-

ciso mais trabalho para a vitória do 

partido no poder.

A missão de observação eleitoral 

do Instituto Eleitoral para a De-

mocracia Sustentável em África 

(EISA, na sigla em inglês), por 

exemplo, que congregava cinco or-

ganizações da sociedade civil, teve 

apenas 4.039 credenciais dos 6.955 

pedidos submetidos aos órgãos 

eleitorais.

Dos 1.517 pedidos em Nampula, 

o maior círculo eleitoral do país, 

que historicamente vota na Rena-

mo, a organização teve apenas 873 

credenciais. De 1.433 pedidos na 

Zambézia, o segundo maior cír-

culo eleitoral, também um terreno 

rebelde para a Frelimo, apenas 345 

credenciais foram emitidas. Em 

Tete, apenas 445 credenciais foram 

emitidas contra 1.149 pedidos. Em 

Gaza, para onde estavam viradas 

todas as atenções, apenas 123 pe-

didos foram aceites, dos 451 sub-

metidos.

Em contrapartida, nas províncias 

de forte domínio da Frelimo, a cre-

denciação foi a 100%. Em Niassa, 

por exemplo, todos os 159 pedidos 

foram positivamente respondidos, 

tal como em Inhambane (248), 

Maputo província (386) e Maputo 

cidade (276).

Entretanto, os órgãos eleitorais, e 

o próprio presidente da República, 

Filipe Nyusi, que concorria para a 

sua sucessão, vangloriaram-se de se 

ter o registado um número record de 

observadores, 40 mil, contra 10 mil 

das eleições passadas.

Mas sabe-se que muitos desses ob-

servadores eram comissários polí-

ticos da Frelimo destacados para a 

luta pela vitória. Foram credencia-

dos em nome de organizações obs-

curas como o Conselho Nacional 

da Juventude (CNJ), Organização 

Nacional de Professores (ONP) 

e uma associação de regantes de 

Chókwe, uma clara contra-obser-

vação montada na perfeição. 

No dia em que a democra-
cia foi agredida
Até que o dia 15 de Outubro che-

gou. Naquela terça-feira, o Estado 

de Direito Democrático deu lugar 

ao Estado de terror, justamente no 

dia em que se cumpria mais um ri-

tual de uma democracia à moçam-

bicana. A rigor, uma democracia de 

faz de conta. 

As irregularidades foram graves 

que levaram alguns sectores a con-

siderarem as eleições de 2019 como 

as piores de sempre na história do 

país. 

O investigador britânico, Joseph 

Hanlon, que cobre as eleições mo-

çambicanas desde 1994, deu a cara 

e disse, publicamente, que “estas 

foram, de longe, as piores” eleições 

multipartidárias no país, o que lhe 

valeu ameaças de morte. O também 

editor do boletim sobre o processo 

político, publicado pelo Centro de 

Integridade Pública (CIP), subli-

nhou que houve muitas irregula-

ridades e ficou clara a tentativa de 

impossibilitar o trabalho da socie-

dade civil e da oposição.

O enchimento de urnas foi em fla-

grante um pouco por todo o país. 

Boletins pré-votados a favor da 

Frelimo e do seu candidato presi-

dencial, Filipe Nyusi, foram detec-

tados com presidentes de mesas, 

delegados de candidatura do parti-

do no poder e até nas mãos de pes-

soal estranho às mesas. 

O CIP estima que houve, pelo 

menos, 282 mil votos falsos para 

Filipe Nyusi introduzidos nas ur-

nas. A organização garante que 

os casos de enchimentos de urnas 

aconteceram em todos os distritos 

do país. Foram reportados casos de 

MMV’s vistos a preencher editais 

do lado de fora da assembleia de 

voto e até na traseira das viaturas 

que transportavam as urnas à sede 

do distrito.

Observadores da Embaixada dos 

Estados Unidos da América (EUA) 

também relataram desorganização 

e falta de supervisão no processo 

de apuramento. Viram sacos não 

selados com materiais de votação 

expostos e, aparentemente, não 

controlados, com os funcionários 

eleitorais a manusearem materiais 

de votação sem a presença de repre-

sentantes dos partidos ou observa-

dores nacionais independentes.

O CIP calcula que a participação 

nacional foi de cerca de 52%, mas 

anota que um número incrível de 

19 distritos, numa amostra de 138, 

tem uma participação acima de 

75% e Nyusi ganhou em todos com 

mais de 80%.

De acordo com os dados da orga-

nização, os oito distritos com maior 

participação são os mesmos que 

tiveram enchimento de urnas nas 

eleições passadas, 6 em Gaza e 2 

em Tete. 

Em Gaza, são Chigubo (97% de 

participação, 100% para Nyusi), 

Chicualacuala (96%, 99%-Nyusi), 

Mabalane (92%, 99%-Nyusi), Ma-

pai (91%, 99%-Nyusi), Guijá (90%, 

98%-Nyusi) e Massingir (88%, 

99%-Nyusi). 

Em Tete, os dois distritos notórios 

são Zumbo (91% de participação, 

89% para Nyusi) e Changara (86%, 

96%). Outros com mais de 75% de 

participação incluem KaNyaka na 

cidade de Maputo, Funhalouro em 

Inhambane, Muanza em Sofala e 

Tambara em Manica.

“Se assumirmos que todos os votos 

acima de 75% da participação são 

enchimento de urnas para Nyusi, 

o total é de 46.000 votos de enchi-

mento”, assinala.

Em Gaza, a afluência às urnas, ao 

longo do dia, foi relativamente 

fraca, com muitas Assembleias de 

Voto sem filas, mas, no final das 

contas, todos os fantasmas votaram 

na Frelimo, que levou a melhor: to-

dos os 22 mandatos da província.

O CIP estima que 235 eleitores 

fantasmas estavam em quatro dis-

tritos, Bilene, Chibuto, Chókwè e 

Mandlakazi.

Houve ainda casos extremos de 

mesas de votação em que o número 

de votos na urna ultrapassava, lar-

gamente, os números de votantes 

inscritos. O EISA que, no total, 

observou 5 mil das 20.590 mesas 

instaladas em todo o país, reportou 

casos de género em muitas mesas 

de voto em Maputo cidade e pro-

víncia, Gaza, Sofala, Tete, Zam-

bézia, Nampula e Niassa.

Uma outra irregularidade domi-

nante foi a invalidação de votos da 

oposição. O CIP calcula que 25 mil 

votos da oposição foram invalida-

dos em 138 distritos.

Outrossim, delegados de candida-

tura da oposição foram detidos ou 

escorraçados das mesas de votação 

para não atrapalharem a “onda ver-

melha”. Alguns observadores do 

EISA foram impedidos de observar 

o processo em Gaza, Tete e Nam-

pula. 

Mais ainda, editais de apuramento 

parcial não foram afixados à en-

trada dos locais onde funcionaram 

as assembleias de voto, conforme 

exigido por lei. O EISA reportou 

casos de género em algumas mesas 

de Nampula e Zambézia. Por sua 

vez, o CIP contabilizou mais de 10 

comissões distritais de eleições que 

não afixaram os editais de apura-

mento intermédio de votos, o que, 

para a organização, é grave e com-

promete a transparência do proces-

so eleitoral.

A actuação da Polícia também foi 

problemática. Era a própria cor-

poração a garantir a execução do 

plano de vitória para a Frelimo e 

Nyusi. Em alguns casos, agentes da 

corporação entraram a prender de-

legados da oposição e observadores, 

em conluio com os órgãos de admi-

nistração eleitoral.

Foi, por assim dizer, segundo vários 

observadores e analistas políticos, 

uma eleição com muita, mas muita 

poeira mesmo, como diria o outro. 

Mas, para além da poeira, há uma 

outra parte anedótica “disto tudo”. 

É quando, para além de ter toda 

uma administração eleitoral ao 

seu serviço, um partido dominante 

tem partidos satélites que se fazem 

passar por oposição para legitimar 

uma vitória em que a fraude foi o 

grande vencedor.

Foi o que fez o presidente do Par-

tido Trabalhista que, em nome dos 

extraparlamentares, uma dezena de 

partidos “sedeados” nas pastas dos 

seus proprietários, veio a público 

felicitar Nyusi e Frelimo pela vi-

tória.

Para Mabote, a “vitória” é resulta-

do de um “trabalho e organização 

apurados”. Mabote é um conhecido 

apoiante da Frelimo que, pela so-

brevivência, faz-se também passar 

por membro da oposição. É ad-

ministrador na Empresa Muni-

cipal de Transportes de Maputo 

(EMPT), uma empresa pública em 

falência, devido a gestão pouco cri-

teriosa, além de ser um saco azul da 

Frelimo.

Os números da vergonha 
Projecções do EISA indicam que, 

com uma afluência de 51, 9%, Fi-

lipe Nyusi venceu as eleições pre-

sidenciais com 70,9%, Ossufo Mo-

made 21, 4%, Daviz Simango 6, 

9% e Mário Albino 0, 7% de votos 

válidos. Até ao fecho desta edição, 

os órgãos eleitorais haviam pro-

cessado 13.776 mesas das 20.554 

mesas (67.02%). Filipe Nyusi ven-

cia com 74.62% (3.334.571 votos) 

contra 20.24% (904.382) de Ossu-

fo Momade e 4.45% (200.377) de 

Daviz Simango. Mário Albino ia 

dos 0.66%, o equivalente a 29.302 

votos. 

Para a Assembleia da República 

(PR), cálculos do CIP baseados 

nos dados do EISA indicam que 

a Frelimo ganha uma maioria de 

2/3 dos assentos, com 179 (contra 

os actuais 144) dos 250 deputados. 

A Renamo com 62 contra os ac-

tuais 89 e o MDM 8 contra 17. O 

AMUSI, baseado em Nampula, 

com apenas um assento. 

Eleições 2019

Há muita poeira nisto tudo!
Por Armando Nhantumbo

Estas foram, de longe, as piores eleições multipartidárias no país
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Enquanto se espera que seja, 
ou possa ser determinada a 
dimensão da fraude nas cor-
rentes eleições, está bem cla-

ro, que a súcia que assaltou os ór-
gãos eleitorais, não pode continuar 
nos órgãos que constituem uma 
desgraça nacional e aumentam a 
desconfiança dos moçambicanos 
nas suas instituições.

As instituições, elas próprias, o 
STAE e a CNE precisam de ser 
desmanteladas e reformuladas. Há 
um ciclo que se fecha e não há volta 
a dar. Como naquela estória do livro 
da quarta classe sobre o velho, o ra-
paz e o burro. Não há como.
Em relação aos que estão à frente da 
coligação CNE/STAE, o seu nível 
de servilismo é tão abjecto e inqua-
lificável que é praticamente perda de 
tempo elencar todos os atentados à 
democracia cometidos por tais in-
divíduos. Um Ministério Público 
a sério tiraria essa gente, por largo 
tempo, ao convívio das suas famílias 
e amigos.
Dos resultados autárquicos que va-
lidaram, mesmo sabendo que era 
fraude, dos candidatos que elimina-
ram para fazer frete aos patrões, do 
recenseamento à medida do cliente 
que ditou as mesas fantasmas das 
correntes eleições em Gaza, dos 
trinta mil tropas de choque creden-
ciados para servir de observadores 

fantoches nas províncias onde o 
partido no poder poderia, potencial-
mente, enfrentar mais dificuldades. 
Das verbas pródigas para os “take 
away Macomia” sem direito a con-
traditório.
Em abono da verdade, não são de-
linquentes por tendência. Daqueles 
qualificados pelo juiz Paulino em 
memorável sentença. São apenas 
marionetes do sistema que nos quer 
convencer da independência das 
instituições e da sua composição 
multipartidária.
Este é o segundo logro. Em 2015, 
quando Afonso Dhlakama come-
çou a derradeira série de conversa-
ções com o governo, exactamente 
no rescaldo das eleições das eleições 
de 2014, com os nomes em cima 
da mesa, disse-me que não poderia 
aceitar a indicação de ministros da 
Renamo. “Não vão estar lá a defen-
der o programa da Renamo. Ama-
nhã até vão esquecer que são da 
Renamo”.
A analogia serve como uma luva 
para o complot CNE/STAE. É com-
pletamente falacioso o argumento 
de que a oposição está representa-
da nos órgãos eleitorais. Em todos 
os níveis. Até mesmo nas mesas de 
voto. A sua presença não traz ne-
nhuma explicação sobre os milhares 
de boletins de voto que deveriam 
estar ordeiramente disponíveis para 
os eleitores mas que apareceram 

CNE/STAE: uma vassourada, já!
previamente preenchidos na praça 
pública ou introduzidos nas urnas, 
fraudulentamente, em maços de 
cinco. A sua presença não impe-
diu que os presidentes de mesa e a 
maioria dos MMV (membros das 
mesas de voto) tenham vindo de 
uma única fidelidade. A sua presen-
ça não impediu que se mantivesse 
praticamente em segredo a cre-
denciação dos fantoches enquanto 
as organizações da sociedade civil, 
com trabalho feito, viam milhares 
de candidatos a observadores serem 
rejeitados. Sobretudo nas provín-
cias onde eram mais necessários. 
Uma contagem paralela (de editais 
oficiais), envolvendo um terço das 
mesas de voto criadas no país, fi-
cou irremediavelmente comprome-
tida pelo boicote aberto do CNE/
STAE.
Dizem que estão em fim de man-

dato. Como prémio de consolação, 
outros tantos que ocuparam as mes-
mas cadeiras não fizeram melhor. 
Ninguém ficou com saudades de 
Jamisse ou Litsuri. Eventualmen-
te Brazão Mazula teve um melhor 
consulado porque escorado pelas 
Nações Unidas e por um naipe mus-
culado de diplomatas que tinham o 
apoio incondicional das suas chan-
celarias.
No actual sistema, duvido que al-
guém possa fazer melhor que o 
sheik Abdul Carimo.
É preciso partir para uma CNE 
técnica e apartidária. E para isso é 
preciso que o sistema assuma que 
o modelo está esgotado e os níveis 
de abstencionismo vão continuar 
a crescer porque os descrentes são 
cada vez mais. Mesmo que os “en-
chimentos” nos tentem convencer 
do contrário.

Os senhores com equivalências a 
ministro e vice-ministros sabem, 
por experiência própria, que em 
muitos países se faz hoje votação 
electrónica num pequeno eleitora-
do como a Namíbia ou em países 
imensos como a Índia e o Brasil. No 
voto electrónico, não há duplicados 
e não há nulos. O sistema funciona 
como o M-pesa (passe a publicida-
de), a maquineta do recenseamento 
ou a outra que serviu para eliminar 
os funcionários fantasmas no Apa-
relho de Estado. Funciona na cidade 
de Maputo, em Namoto, no Rovu-
ma, em Caia ou no Zumbo. 
Mas para se avançar num novo 
modelo de comissão e num novo 
sistema de votação é preciso que os 
partidos queiram. O que é poder e 
os que são oposição.
E será que querem mesmo?

Fernando Lima

Fraude escandalosa – 
Ossufo Momade
O presidente da Renamo e candi-
dato presidencial, Ossufo Moma-
de, considerou que o pleito deste 
ano foi a maior fraude da história 
de Moçambique. “O desejo dos 
moçambicanos e da comunidade 
internacional era de que estas elei-
ções, que tiveram lugar no contexto 
da assinatura do Acordo de Paz e 
da visita do Papa Francisco, fossem 
livres, justas e transparentes. Mas,  
contrariamente, a esta vontade co-
mum e genuína de todos, tivemos 
as eleições mais fraudulentas jamais 
vistas no nosso país”, considerou 
Ossufo Momade, esta segunda-fei-
ra, em Maputo, na abertura de uma 
sessão extraordinária da Comissão 
Política da Renamo, convocada 
para avaliar os resultados eleitorais. 
 “Em face desta escandalosa frau-
de, a Renamo, tem estado a receber 
pressão de todos os quadrantes da 
sociedade moçambicana e deve fa-
zer tudo para repor a verdade elei-
toral”, disse Momade.
O MDM e o AMUSI também 
consideraram as eleições fraudu-
lentas.
A União Europeia (UE) denunciou 
enchimento de urnas e “desigual-
dade de oportunidades” durante a 
campanha, que favoreceram a Fre-
limo. A UE falou de “uso injusti-
ficado de recursos do Estado e de 
mais escolta policial e cobertura 
nos meios de comunicação [a favor 
da Frelimo] do que os seus adver-
sários”; do presidente da República 
que “foi regularmente apresentado 
ou mencionado no exercício das 
suas funções oficiais, a promover 
projectos e a discursar em celebra-

ções nacionais”; da “falta de con-
fiança em relação a imparcialidade 
das forças policiais e da capacidade 
da CNE em ser imparcial, indepen-
dente e livre de influência política”.
Por sua vez, os Estados Unidos da 
América (EUA) questionaram a 
integridade das eleições, incluindo 
eleitores fantasmas em Gaza “Os 
observadores eleitorais da Em-
baixada dos EUA testemunharam 
diversas irregularidades e vulnera-
bilidades durante o processo de vo-
tação e as primeiras fases de apura-
mento. Por exemplo, em numerosas 
mesas de votação, em Gaza, obser-
varam uma baixa afluência às urnas 
até ao meio da tarde, mas as folhas 
de resultados afixadas e visíveis até 
16 de Outubro indicaram perto de 
100% de afluência às urnas”, obser-
vam os EUA em comunicado. 
“Os observadores dos EUA rela-
taram consistentemente a ausên-
cia de qualquer cadeia de custódia 
evidente para os materiais de vo-
tação durante a transferência das 
assembleias de voto para os centros 
de apuramento distrital, tornando 
difícil confirmar a integridade dos 
documentos de apuramento dos 
votos”, refere a embaixada em co-
municado.
Para o EISA, a integridade des-
tas eleições está comprometida. 
“Aspectos-chave do processo, como 
a insegurança, o recenseamento 
eleitoral, as campanhas de creden-

ciação discriminatória comprome-

teram a integridade das eleições”, 

disse, esta terça-feira, em Maputo, 

o professor de ciência Política, Do-

mingos do Rosário, quando apre-

sentava os resultados de contagem 

paralela de votos do EISA.
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Na ressaca dos resultados par-
ciais das eleições gerais do 
passado 15 de Outubro, que 
dão vitória a Filipe Nyusi 

e ao seu partido, o académico João 

Pereira diz que a Frelimo teve uma 

vitória sem sabor, tomando em con-

sideração o ambiente que norteou o 

processo eleitoral. 

Pereira, docente de Ciência Política, 
defendeu que a forma como o es-
crutínio do dia 15 decorreu mostra 
que o país ainda não dispõe de um 
ambiente favorável para realizar elei-
ções livres, justas e transparentes.
Aponta culpas também à oposição 
por falta de estratégia,  ao ponto de 
afirmar que, quer a Renamo, quer o 
MDM poderiam ter-se confinado a 
um determinado ponto, ao invés de 
concorrerem à escala nacional.
Que análise faz do processo elei-
toral que teve, semana finda, o seu 
ponto mais alto? 
Todas as eleições gerais que tiveram 
lugar no país foram conflituosas em 
termos de credibilidade dos resulta-
dos eleitorais. O que se nota, hoje, 
é que a expansão das redes sociais 
e das tecnologias de informação e 
comunicação permitem ter uma sé-
rie de informações do que se está a 
passar a nível do processo eleitoral 
em tempo real, o que não acontecia 
em 1994. 
Aquilo que era invisível antes, ago-
ra se tornou visível. Há também um 
crescimento da cultura política do 
cidadão em termos de monitoria de 
processos eleitorais; há mais gente e 
essas tentativas são visíveis. Grande 
parte das vitórias eleitorais não co-
meçam no dia da votação, vem desde 
o processo de recenseamento e dis-
tribuição de mandatos, que contri-
buem para a manipulação do jogo 
eleitoral. 
Quer dizer que os partidos políti-
cos da oposição foram ao jogo mes-
mo sabendo que estava viciado?
Sim. Foram para um jogo em que, 
logo à partida, não estavam prepa-
rados para jogar, pelas seguintes ra-
zões: porque não têm o controlo do 
aparelho do Estado, não têm o con-
trolo da máquina da gestão eleitoral 
e não têm a mesma base de financia-
mento que tem o partido no poder - 
isto é padrão em África. Depois, vais 

me perguntar a quem cabe a respon-

sabilidade de gerir de forma trans-

parente o processo eleitoral. Aqui eu 

digo que é o Estado e não partidos 

da oposição. O Estado somos nós 

todos e temos a responsabilidade co-

lectiva de garantir um processo livre, 

justo e transparente. 

Os órgãos eleitorais têm a primeira 

responsabilidade, depois segue o sis-

tema da justiça. É que não se pode 

compreender a proliferação de mui-

tos boletins de votos pré-votados nas 

mãos dos eleitores. É preciso uma 

investigação séria para a credibiliza-

ção do processo.

É possível termos uma CNE pro-
fissional e despartidarizada?
Julgo que não, porque cada um de 

nós tem uma certa filiação parti-

dária. Isto pode resultar da fraca 

capacidade de reflexão dos partidos 

da oposição acerca do modelo dos 

órgãos eleitorais que precisamos no 

país. Experimentámos, nas primei-

ras eleições,  o modelo de represen-

tação partidária, que não funcionou. 

Seguiu-se um modelo de abertura 

e profissionalização da CNE, com 

a entrada da sociedade civil, que 

também não funcionou, porque se 

torna difícil numa sociedade em que 

a politização dos espaços públicos e 

filiações partidárias são fortes.

Estamos numa situação em que o 

descrédito é tanto, não só em relação 

à sociedade civil, partidos políticos 

e Estado, e chegamos à situação em 

que não temos alternativas.

Então, que lições se podem tirar? 
A primeira grande lição é que ain-

da não existem condições materiais 

para a realização de eleições livres, 

justas e transparentes em Moçam-

bique.

Como sustenta esta tese?
A lógica do funcionamento do sis-

tema político, a cultura política 

instalada dentro das instituições do 

Estado e dos partidos políticos não 

ajudam.

Mesmo que alguém não dê instru-

ções para você manipular, já está no 

teu subconsciente manipular. 

As pessoas já têm pré-disposição 

para roubar e isto é grave. Não se 

constrói sociedades nem sistemas 

democráticos a partir dos pressupos-

tos que estamos a ver.  Temos que 

nos reinventar como sociedade.  O 

problema não é da Frelimo ou Re-

namo, mas de toda uma sociedade 

e não podemos esperar outra coisa 

senão caos nem podemos reclamar, 

porque estamos sendo indiferentes 

perante isto tudo. 

Observação eleitoral 
As missões de observação interna-
cionais falam de eleições ordeiras e 
transparentes.
O problema não é como decorreram 

as eleições desde a primeira hora de 

abertura das mesas de votação. 

A maior fragilidade do processo 

eleitoral moçambicano está na con-

tagem, na acreditação dos observa-

dores nacionais, principalmente, os  

provenientes da sociedade civil, e na 

fragilidade que os partidos políticos 

têm no recrutamento dos observa-

dores que possam servir os seus in-

teresses. 

Como explicar a vitória folgada 
da Frelimo, num cenário em que 
se falava de baixa popularidade do 
partido, devido às dívidas ocultas, 

alto custo de vida e esquadrões de 
morte?
Não há nenhuma teoria eleitoral que 

explique estes resultados. Isto pode 

ser um grandíssimo laboratório para 

os analistas políticos desenvolverem 

estudos e ver as causas das mudanças 

drásticas de tendência do voto. 

Muitas vezes fazemos a avaliação da 

Frelimo com base na nossa perspec-

tiva urbana. Como é que as dívidas 

ocultas afectam mais de  60% da 

população que não tem nenhuma 

relação com o Estado? Afecta nas 

grandes zonas urbanas apenas onde 

há relação do custo de vida e políti-

cas governamentais.  

A Frelimo controla o próprio ter-

ritório, mesmo onde o Estado não 

existe, ela tem estruturas a nível de 

base para dominar o território. A 

oposição não tem a mesma estru-

tura que a Frelimo tem. A Frelimo 

capturou, a partir da sua rede clien-

telista, grande parte das lideranças 

que representam as comunidades 

e não indivíduos. As outras estru-

turas de base são representadas por 

indivíduos eleitos a nível partidário, 

enquanto que a Frelimo captura as 

elites que têm legitimidade. 

Como perceber o facto dessa cap-
tura ter surtido efeito nas eleições 
gerais e não nas autárquicas?
Os municípios são círculos peque-

nos, que dependem dos serviços 

locais e quando não são satisfató-

rios, os cidadãos agem. Nas zonas 

remotas, onde não há recolha de lixo, 

como isso vai funcionar? No muni-

cípio, existe a relação entre a política 

de quem está a gerir e o dia-a-dia 

dos munícipes, mas na zona rural 

não tens isso. A Frelimo tem recur-

sos financeiros para desenvolver a 

rede clientelista.  Sempre há alguém 

que se beneficia do “mel” que cai nas 

províncias e isso gera a percepção de 

que se não votar nela (Frelimo) a mi-

nha província não vai beneficiar de 

investimentos. 

Como viu o desempenho eleitoral 
da Renamo sem o seu histórico lí-
der?
Se estivesse na posição das lideran-

ças da Renamo não ia a estas elei-

ções, devido ao contexto em que es-

tava envolvido. A Renamo perdeu a 

sua liderança carismática, tinha que 

negociar um acordo de paz comple-

xo com alguém que embora seja da 

Renamo, com experiência militar, 

não estava no dia-a-dia do ´dossier` 

todo. 

Depois, alguém que mesmo sendo 

militar e estando na Renamo com 

certa legitimidade tinha outro grupo 

dependente das redes clientelistas do 

Dhlakama, visto que tinha licenças 

de madeiras e minas e com isso fi-

nanciava os seus mais próximos. 

Ossufo não tinha esses recursos e 

entrou num momento muito frá-

gil de negociar a inclusão do braço 

armado da Renamo no exército, na 

polícia e no SISE.  O ´dossier` do 

SISE fragilizou muito a Renamo, 

porque alguns sectores achavam 

que Dhlakama estava negociar e iria 

conseguir. 

Mas também a Renamo foi para as 

eleições com um candidato que não 

era conhecido como Dhlakama, que 

estava há mais de 20 anos na luta 

pelo processo eleitoral e que dispen-

sava propagandas para promover a 

sua imagem. 

Mas os comícios de Ossufo Moma-
de estavam repletos de multidões à 
moda Dhlakama ...
Ninguém sabe se aquela gente esta-

va recenseada, mesmo o Dhlakama, 

com aqueles banhos de gente, em 

2009, teve péssimos resultados. Tudo 

tem a ver como a Frelimo, que con-

trola o espaço, a estratégia de intimi-

dação e a incapacidade da Renamo 

de reagir a estes elementos todos. 

O ´slogan` “Renamo unida rumo à 

vitória” andava em contramão com 

o dia-a-dia que mostrava conflitua-

lidades. 

Como é possível escolher um ´slo-

gan`, que entra em contradição com 

o dia-a-dia do partido? 

A Renamo terá sido penalizada 
devido às guerras internas, falta de 
estratégias ou à fraude?
Pela combinação de factores.  Antes 

de ir às eleições, é preciso fazer uma 

SWOT análise. É preciso questionar 

sobre de que recursos e estrutura dis-

ponho e qual é a estratégia que vou 

adoptar. Onde me vou focalizar e 

obter mais ganhos.  

O mesmo exercício é válido para o 

MDM. Entre ir para todo o territó-

rio nacional, onde vai gastar muitos 

recursos, e concentrar -se em algu-

mas províncias ou mesmo em So-

fala e controlar aquele espaço, para 

noutras eleições avançar para outro, 

o que é preferível?

Quererá dizer que a segunda maior 
força política no país tinha que se 
concentrar numa determinada re-
gião?
Tomando em consideração o con-

texto, em que tinha problemas com-

plexos por resolver, problemas de 

financiamento para fazer campanha, 

eu acho, na minha modesta opinião, 

que a Renamo teria investido mais 

em algumas áreas onde tem domínio 

do que em todo o território nacional. 

Se fazes cálculos de que ganhando 

as províncias do centro e norte, gan-

has as eleições e o maior número de 

deputados, era preferível fazer essa 

aposta. 

A não aceitação dos resultados 
eleitorais é uma das conclusões da 
Comissão Política Nacional da Re-
namo. Que análise faz das delibe-
rações daquele órgão?
Pelo simples facto de as deliberações 

não terem sido violentas, pode ser 

satisfatório, por um lado. A Renamo 

tem que mostrar maturidade, porque 

o impedimento que os delegados da 

Renamo tiveram para aceder às me-

sas de voto como as equipas de ob-

servação, fica difícil para a Renamo 

ter a prova material para a contes-

tação que deveria ter sido feita nas 
próprias mesas. 

Mas, como não tinha representação, 

porque alguns delegados seus foram 

expulsos na hora da contagem, ou-

tros por falta de credenciais e outros 

ainda com credenciais que tinham 

nomes errados, fica difícil para a Re-

namo recolher todas as evidências 

necessárias para poder contestar os 

João Pereira sobre as eleições gerais

“Uma vitória sem sabor”

O MDM manteve-se, como 
sempre, no terceiro lugar. O  que 
se pode esperar do futuro políti-
co do MDM?
Ela precisa de se reinventar e tal 

como a Renamo devem fazer uma 

introspecção profunda para ver o 

que falhou, como falhou e como 

avançar. A reinvenção e reflexão 

é também válida para a Frelimo, 

porque não pode continuar a ga-

nhar eleições desta maneira, por-

que é uma vitória sem sabor. 

A Frelimo que nos orgulhou não 

é esta. Ela também deve começar 

a reflectir, se isto dá-lhe ou não o 

orgulho de ser partido libertador.

Que implicações podem trazer 
os resultados eleitorais?
Tens uma legitimidade que não 

vem da vontade popular, porque 

as pessoas acabam não acreditan-

do do que vem da CNE/STAE. 

Ninguém duvidava que a Frelimo 

iria ganhar as eleições por causa 

do peso que tem no controlo de 

espaços e instituições. Mas tam-

bém na história das eleições nun-

ca se viu aquilo que se viu agora 

em que, em menos de um ano, 

nota-se uma mudança radical do 

comportamento eleitoral. 

Se fazes estudos eleitorais, sabes 

que se um ano  antes, um parti-

do ganhou naquela autarquia e se 

um ano depois não tiver grandes 

escândalos, não tem como perder 

30 a 40% do seu voto.

O MDM tem de se reinventar

Por Argunaldo Nhampossa

“Ninguém duvidava da vitória da Frelimo devido ao peso que tem sobre as 
instituições” - João Pereira
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Catarina Dimande

Com a divulgação intermédia 
dos resultados das eleições 
gerais e provinciais de 15 de 
Outubro pelas Comissões 

Provinciais de Eleições (CPE’s), já 

se começa a definir o novo figurino 

da IX Legislatura da Assembleia da 

República (AR).  

A próxima composição do parla-

mento moçambicano será marcado 

pelo regresso da Frelimo às maiorias 

qualificadas depois de ter consegui-

do o mesmo na 7ª Legislatura, onde 

detinha 191 deputados, contra 51 da 

Renamo e 08 do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM).

Segundo projecções avançadas pe-

las Plataformas de Organizações da 

Sociedade Civil, a Frelimo poderá 

eleger 179 deputados contra 62 da 

Renamo, oito do MDM e um de 

AMUSI, um partido baseado em 

Nampula.

Na legislatura que está prestes a 

terminar, a Frelimo conta 144 de-

putados, Renamo 89 e o MDM 17. 

Esta é a segunda vez, na história de 

Moçambique democrático, que a 

Frelimo deverá alcançar uma maio-

ria de 2/3 no parlamento. A primeira 

vez foi na VII Legislatura, mandato 

2009-2014, quando conquistou 191 

lugares contra 51 da Renamo e oito 

do MDM.    

Nesta quarta-feira, as CPE’s ini-

ciaram a divulgação dos mandatos 

ganhos pelos partidos políticos. Os 

dados das CPE’s foram tornados 

públicos um dia depois das orga-

nizações da sociedade civil terem 

lançado suas projecções na base de 

números de votos divulgados pelos 

órgãos eleitorais ao nível provincial.

Até ao fecho da nossa edição, oficial-

mente, os órgãos eleitorais tinham 

publicado resultados das províncias 

de Gaza e Manica.

Em Gaza, uma região que historica-

mente se identifica como bastião da 

Frelimo e hostil à oposição, o parti-

do no poder voltou a ganhar todos 

os assentos (22) disponíveis e, mais 

uma vez, a oposição não obteve ne-

nhum lugar. As projecções da socie-

dade civil indicavam que a oposição, 

pela primeira vez, conquistaria uma 

vaga.  

A província de Manica com um total 

de 17 mandatos, a Frelimo conseguiu 

13 e a Renamo quatro. O MDM sai 

sem nenhum deputado. 

A vitória “retumbante”, mas ques-

tionável da Frelimo, salva figuras 

como António José Amélia, actual 

primeiro vice-presidente da AR. 

José Amélia estava posicionado em 

décimo lugar. A lista é liderada por 

Carlos Agostinho do Rosário, actual 

Primeiro-Ministro. Ana Chapo, pri-

meira secretaria da Frelimo em Ma-

nica entra na terceira posição. 

Em 2014, a Frelimo elegeu oito de-

putados pela província de Manica, 

sendo que a posição de Amélia era 

de alto risco.     

A Renamo consegue eleger as suas 

figuras de proa ao nível daquele cir-

culo eleitoral mormente: Maria An-

gelina Enoque, Alfredo Magumisse 

e o recém chegado académico Alber-

to Ferreira, que entra na tangente.

Inácio Charles Baptista (Edwin 

Hounnou, um político que por ve-

zes usa a capa de analista para lançar 

farpas ao regime), mais uma vez vê 

o sonho de ascender o parlamento 

frustrado. O mesmo verifica-se com 

o mandatário nacional do partido, 

Manuel de Sousa, que ocupa o quin-

to lugar.

Para o maior circulo eleitoral do país, 

a província de Nampula com 45 as-

sentos, nas projecções da sociedade 

civil indicam que a Frelimo poderá 

eleger 26 parlamentares, Renamo 

16, MDM 2 e o AMUSI de Mário 

Albino 1. 

Com esta geografia, todos influen-

tes da Frelimo ao nível de Nampula 

mormente: Margarida Talapa (1), 

o “analista” e jurista António Boe-

ne (2), o “empresário” Faizal Antó-

nio; a antiga governadora da cidade 

de Maputo, Lucília Hama (11) , o 

actual presidente da Comissão da 

Agricultura, Economia, e Ambiente, 

Francisco Mucanheia (17) e o vete-

rano Eduardo da Silva Nihia (13) 

entram na AR.

Na Renamo, o grande destaque vai 

para o possível regresso de Arnaldo 

Chalaua (16), antigo porta-voz da 

bancada parlamentar da Renamo na 

AR. O actual porta-voz, Mohamad 

Yassine (20) e o cantor Ali Faque 

(24) estão fora. Em 2014 a Renamo 

elegeu 24 deputados em Nampula. 

A confirmarem-se as projecções 

da sociedade civil, Mário Albino, o 

candidato presidencial que fez par-

te significativa da campanha em 

Nampula, viajará para Maputo como 

deputado da AR. Pelo MDM, o ac-

tual porta-voz da bancada, Fernan-

do Bismarque poderá retomar o seu 

assento. 

Para a Zambézia, a Frelimo, pela pri-

meira vez na história de Moçambi-

que democrático, lidera o número de 

assentos com um total de 26 lugares 

conquistados contra 14 da Renamo 

e um de MDM. Zambézia tem 41 

assentos.  

Retomam seus assentos no parla-

mento pela Renamo na Zambézia 

os deputados: Viana Magalhães (2), 

Jerónimo Malagueta (3), Ivone Soa-

res (5) e José Manteigas (8). Linete 

Olofsson (19), Anselmo Victor (25) 

e José Palaço (30) viram seus sonhos 

mais uma vez adiados. 

Pela Frelimo destaca-se a eleição do 

Ministro do Interior, Basílio Mon-

teiro e do governador da província 

de Maputo Raimundo Diomba bem 

como do filho de Bonifácio Gruve-

ta Massamba, Edmundo Gruveta 

Massamba.

Na província de Sofala, com um 

total de 20 mandatos, as projecções 

indicam que 13 lugares vão para a 

Frelimo, três para MDM e 4 serão 

ocupados pela Renamo. A se confir-

marem estas projecções, a viúva de 

Afonso Dhlakama, Rosália Xavier 

Mbiriakuira (9); o actual segundo 

vice-presidente do parlamento, You-

nusse Amad (7) e o recém retornado 

Geraldo Carvalho (6) chumbam. 

Elias Dhlakama (3), irmão mais 

novo de falecido líder da Renamo 

da Renamo, Afonso Dhlakama tem 

entrada garantida. Pelo MDM entra 

o actual secretário-geral do partido, 

José Domingos Manuel e o antigo 

delegado da Renamo na província de 

Sofala, Albano Bulaunde. O porta-

-voz do partido, Sande Carmona; a 

deputada Laurinda António Cheia 

e o antigo delegado da Renamo na 

cidade da Beira, Sandura Ambrósio, 

estão fora da próxima legislatura.      

Na cidade de Maputo está con-

sumado o afastamento de Pedro 

Cossa (11), antigo secretário-geral 

da Organização da Juventude Mo-

çambicana (OJM); Hermenegildo 

Infante, antigo primeiro secretário 

da Frelimo e membro da Comissão 

Permanente (13); Danilo Teixeira, 

secretário-geral da Organização de 

Continuadores da Revolução Mo-

çambicana; António Hama Thay 

(suplente) e Henriques Mandava 

(11). O jornalista, no activo, da Te-

levisão de Moçambique, Agostinho 

Mavota e a filha de Margarida Ta-

lapa, Anchia Talapa, mais uma vez 

viram suas ambições de chegar ao 

lugar de deputado frustradas.

Catarina Dimande, actual conselhei-

ra do Presidente da República para 

Assuntos Institucionais e o antigo 

pastor da Igreja Universal do Reino 

de Deus e o proprietário da TV Su-

cesso, Gabriel Júnior, entram direc-

tamente.        

Na Renamo, está materializada a saí-

da do jovem Ivan Mazanga (8) e do 

“mágico” António Timba (6). 

De acordo com as projecções dispo-

níveis, a Renamo poderá eleger Ve-

nâncio Mondlane (1), Arlindo Bila 

(2), o general Hermínio Morais (3) 

e o deputado Eduardo Namburete 

(4). Será a primeira vez que a Rena-

mo entra com quatro deputados em 

Maputo. Nestas eleições, a cidade de 

Maputo elege 13 deputados, uma re-

dução em três assentos em relação à 

eleição de 2014, ano em que a Freli-

mo elegeu 11, Renamo três e MDM 

dois. 

Ainda na capital do país, o MDM 

poderá eleger Lutero Simango, en-

quanto que Judite Macuácua, presi-

dente da Liga Feminina do MDM e 

membro da Assembleia Autárquica 

de Xai-Xai, segunda colocada na lis-

ta fica de fora.  

Na província de Maputo, que nestas 

eleições elege 20 deputados, contra 
17 de 2014, a Frelimo pode meter 13 
deputados, contra seis da Renamo e 
um do MDM.
Caso os números se confirmem, a 
Renamo consegue números “histó-
ricos” na província de Maputo. Em 
2014, a Renamo conseguiu três de-
putados, contra dois do MDM. 
A Renamo, que tinha António Mu-
changa como cabeça de lista para 
governador, mantém-se juntamente 
com José Manuel Samo Gudo. Pelo 
MDM poderá continuar Silvério 
Ronguane. 
Em Tete, o candidato a governador 
da província pela Renamo, Ricardo 
Tomás (7), está, se as projecções não 
forem contrariadas, fora do próximo 
parlamento. Na lista junta-se o de-
putado Juliano Picardo posicionado 
em nono lugar.
A província de Tete tem um total 
de 21 mandatos e de acordo com 
projecções, a Frelimo poderá eleger 
17 deputados, Renamo 4 e o MDM 
nenhum. Pela Frelimo destaca-se a 
eleição do antigo ministro de Plano e 
Finanças e dos Transportes e Comu-
nicações, Tomás Salomão e da actual 
ministra do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social, Vitória Diogo.
Com um total de 23 mandatos, a 
Frelimo poderá eleger 19 em Cabo 
Delgado e a Renamo quatro deputa-
dos. O MDM sai em branco. 
A província de Inhambane com um 
total de 13 lugares, 11 serão ocupa-
dos pela Frelimo e dois pela Rena-
mo, enquanto que Niassa também 
tem 13 lugares, 10 vão para Frelimo 
e três para a Renamo. Nas duas pro-
víncias o MDM sai em branco.     
Até ao fecho desta edição, para a 

Assembleia da República já haviam 

sido contabilizados 10.759 (52.35%) 

das mesas 20.554 existentes. A Fre-

limo liderava com 76.25%, contra 

16.96% da Renamo e MDM 4.75%.   

IX Legislatura

Novo formato da Assembleia da República  
Por: Raul Senda

Elias Dhlakama Gabriel Júnior Hermínio Morais

Geraldo Carvalho Ivan Mazanga Mohamed Yassine Younusse Amad Sande Carmona
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Detalhes suculentos vão 
saindo do julgamento 
sobre as chamadas dívi-
das ocultas moçambica-

nas, que decorre no Tribunal de 
Brooklyn, em Nova Iorque, des-
de 15 de Outubro, dia de eleições 
em Moçambique, que deram uma 
maioria controversa a Filipe Nyusi 
e a Frelimo, partido governamen-
tal.

Nesta segunda-feira, o antigo ban-
queiro do Credit Suisse, Andrew 
Pearse, afirmou, em tribunal, que, 
em 2015, a antiga vice-ministra 
das Finanças de Moçambique Ma-
ria Isaltina Lucas referiu que o mi-
nistro Adriano Maleiane escondia 
as dívidas da Ematum ao FMI. 
Pearse, que se declarou culpado 
de receber subornos para negócios 
com empresas estatais moçambi-
canas e com investidores interna-
cionais, admitiu que era claro que 
o ministro das Finanças de Mo-
çambique em 2015 escondia dívi-
das públicas ao FMI, durante uma 
audição no tribunal, onde decorre 
o julgamento, conduzido pelo Juiz 
William Kuntz.
Jean Boustani, um dos principais 
responsáveis da construtora naval 
Privinvest, é julgado como o prin-
cipal suspeito.
Depois dos acordos para as empre-
sas Ematum, Proíndicus e MAM 
terem sido estabelecidos através 
do antigo ministro das Finanças 
Manuel Chang, o ministro que lhe 
sucedeu, Adriano Maleiane, con-
tinuava a ocultar estes negócios à 
instituição internacional que pres-
tava ajuda financeira ao país.
Andrew Pearse tomou conheci-
mento que Maleiane escondia as 
dívidas através de conversas com a 
vice-ministra das Finanças de Mo-
çambique Lucas (apelido de Maria 
Isaltina de Sales, exonerada do car-
go em Fevereiro deste ano supos-
tamente pelo seu envolvimento no 
caso das dívidas ocultas).
As afirmações foram feitas pelo 
conspirador Andrew Pearse, tam-
bém acusado na investigação, em 
resposta ao interrogatório dos pro-
curadores norte-americanos. Po-
rém, em vários pronunciamentos 
públicos, Maleiane sempre negou 
que tivesse escondido informações 
sobre as dívidas. 
Porém em Abril de 2016, numa 
primeira reação ao caso das “dívi-
das ocultas”, após ter sido despo-
letada pelo Wall Street Journal, 
Adriano Maleiane negou a exis-
tência de empréstimos escondidos 
e disse que “houve alguma confu-
são” no âmbito do financiamento 
da Ematum.
“Houve alguma confusão e aca-
bou colocando Moçambique num 
barulho sem necessidade. Tudo 
aquilo que tem a garantia do Esta-
do, está garantido. Nós assumimos 
tudo o que havia sido assumido 
pelo Governo. Essa é a tranquilida-
de que eu continuo a dar aos inves-
tidores”, disse Maleiane, quando 
interpelado pela Lusa, durante sua 
passagem pelos encontros de pri-
mavera do FMI e Banco Mundial 
em Abril de 2016.

Para além disso, as três empresas 
estatais que provocaram o escân-
dalo das dívidas ocultas - Ematum, 
Proíndicus e MAM - utilizaram 
dinheiros de outras companhias 
nacionais como Electricidade de 
Moçambique (EDM).
Pearse recordou que o acordo de 
assistência financeira do FMI obri-
gava o Governo de Moçambique a 
informar de todas as dívidas exis-
tentes. Além disso, a lei moçambi-
cana pedia uma auditoria anual a 
todas as empresas públicas.
Todos os anos, em Março, a com-
panhia Ematum tinha de pagar os 
créditos fornecidos pelos investi-
dores internacionais, que totaliza-
vam 850 milhões de dólares. 
O acordo inicial era que o Governo 
pagasse 350 milhões inicialmen-
te e que os 500 milhões restantes 
fossem retirados das actividades 
anuais da Ematum.
Pearse afirmou que soube, em 
2015, que a Ematum pagaria o va-
lor devido, mas “não por recursos 
próprios”.
Depois dos 350 milhões, a empre-
sa EDM fez uma declaração de 
“apoiar as finanças da Ematum ao 
pagar 53 milhões de dólares” aos 
investidores.
A defesa do principal suspeito do 
julgamento, o negociador da em-
presa Privinvest, Jean Boustani, 
considerou que Andrew Pearse não 
tinha um conhecimento directo 
e real, mas baseou o seu entendi-
mento por artigos de imprensa.

Palomar recebeu USD 3,8 
milhões 
Do julgamento em Nova Iorque, 
transpirou igualmente a indicação 
de que a empresa financeira Palo-
mar, consultora do Ministério mo-
çambicano das Finanças em 2016, 
recebeu 3,8 milhões de dólares 
num esquema de fraude que pro-
vocou as ‘dívidas ocultas’ de mais 
de 2,2 mil milhões.  
No entanto, o SAVANA soube 
que o Credit Suisse se impôs como 
consultor na base de uma cláusula 
contratual e ainda trouxe a Palo-
mar, onde já estava Andrew Pearse.
No esquema de fraude, o principal 
representante da Palomar era Do-
minic Schultens, que mantinha os 
negociadores informados das deci-
sões do Governo e dos resultados 
dos encontros com o FMI ou ainda 
das avaliações da agência Standard 
& Poor’s (SP) sobre a economia 
moçambicana.
Dominic Schultens recebeu cerca 
de 600 mil dólares  neste esquema. 
As informações foram discutidas 
nesta segunda-feira no testemunho 
de Andrew Pearse.
Em 30 de Outubro de 2015, Do-
minic Schultens, da Palomar, enca-
minhou uma notícia em inglês que 
falava do pedido de ajuda por parte 
de Moçambique ao FMI, que viria 
a resultar num acordo de mais de 
260 milhões de dólares.
Boustani e Pearse entenderam, 
com este pedido ao FMI, que o 
ministro das Finanças, Adriano 
Maleiane, não tinha revelado à 

instituição internacional as dívidas 
das empresas Ematum, Proindicus 
e MAM e que este material era 
“um excelente elemento extra con-
tra Maleiane”, sendo que o minis-
tro não respondia aos pedidos dos 
negociadores.
Segundo Pearse, o ministro Ma-
leiane estava a ser “difícil” nas ne-
gociações e não respondia a pedi-
dos de encontros e o facto de não 
ter revelado as dívidas ao FMI, 
como era sua obrigação, iria ser 
usado politicamente contra o mi-
nistro.
A Palomar também enviava ma-
teriais de apresentação do minis-
tério da Economia e Finanças em 
‘roadshows’ em 2016 em Londres 
e Nova Iorque para atrair investi-
dores para a compra de títulos de 
dívida soberana ligados aos ‘euro-
bonds’ da Ematum.
António Carlos do Rosário (ACR) 
era o principal mediador entre os 
alegados responsáveis do esquema 
de corrupção e o ministro Maleia-
ne.
Segundo as respostas de Pearse ao 
interrogatório dos procuradores 
norte-americanos, ACR teve um 
papel especialmente importante 
em 2016, quando Moçambique 
trocou os títulos ‘eurobonds’ da 
Ematum por títulos de dívida so-
beranos (Mozambique Sovereign 
Bond) num total de quase 700 mi-
lhões de dólares.
Depois de um comunicado de 
imprensa da agência de notação 
financeira S&P, que ia baixar a 
avaliação do país devido aos ‘eu-
robonds’ da Ematum terem sido 
transformados em obrigações so-
beranas, Andrew Pearse e Jean 
Boustani concordaram em “manter 
Rosário informado”.

Ernest&Young
Na restruturação da dívida da 
Ematum foi contratada a em-
presa de consultoria e auditoria, 
Ernest&Young (EY). No entanto, 
Andrew Pearse pediu para que es-
crevessem à EY a informar que a 
Abu Dhabi Mar fez pagamentos 
de mais de USD53milhões a lo-
catários para o financiamento da 
Ematum.
Pearse disse que isto foi desenha-
do de modo a enganar os auditores 
em relação às origens do financia-
mento. Na realidade, tinha sido o 
governo moçambicano a pagar os 
juros. 
Pearse não queria também que o 
Parlamento moçambicano sou-
besse deste pagamento pelo go-
verno. O Parlamento tinha sido 

informado que os juros sobre os 
500 milhões de dólares da Ema-
tum seriam pagos pelos lucros da 

própria empresa pesqueira. Para o 

governo moçambicano só estava 

previsto pagar os juros em relação 

aos USD350 milhões iniciais.

Recorde-se que o Relatório Kroll 

detalha pagamentos no total de 

USD31,4 milhões a doze entida-

des, incluindo 17,3 milhões USD 

ao consórcio formado pelo Banco 

Nacional de Investimento (BNI) e 

Ernst & Young, dinheiro conside-

rado, em meios habilitados, como 

excessivo para se realizar o traba-

lho de restruturação da dívida da 

Ematum.  

“O Ministério das Finanças forne-

ceu à Kroll evidência de que pagou 

USD31.4 milhões USD ao Con-

sórcio. A Kroll não recebeu ne-

nhuma evidência para mostrar que 

os valores foram distribuídos pelo 

consórcio BNI e Ernst & Young (o 

“Consórcio”) às doze partes, con-

forme indicado no documento”, 

sublinhava o Relatório Kroll.

No tribunal, também foi dito que 

Pearse sabia que havia um grande 

risco de corrupção, quando se en-

volveu com Iskandar Safa.

Sobre Ndambi Guebuza voltou-se 

a reiterar que a Privinvest fez pa-

gamentos ao filho do antigo chefe 

de Estado, que viveu no imóvel de 

Safa durante algum tempo e foi 

contratado por uma empresa da 

Privinvest no norte da Alemanha 

durante um tempo. 

Jean Boustani tinha dito a Pearse 

que Ndambi Guebuza  “era extre-
mamente preguiçoso e raramente 
aparecia no trabalho”.

VTB também recebeu 
subornos
No entanto, no testemunho de 
quinta-feira, 17 de Outubro, An-
drew Pearse admitiu pela primeira 
vez que um administrador do ban-
co russo VTB teria recebido 2 mi-
lhões em subornos da Privinvest.
De acordo com a agência de in-
formação financeira Bloomberg, 
Pearse revelou que o intermediá-
rio da Privinvest, Boustani, lhe 
disse que pagou 2 milhões de dó-
lares a Makram Abboud, membro 
do conselho de administração do 
VTB e presidente da área para o 
Médio Oriente e África no banco 
russo.
O banco russo já reagiu, assegu-
rando que “não há qualquer prova 
de que Abboud ou qualquer outro 
empregado do banco tenha rece-
bido pagamentos impróprios de 
qualquer natureza relativamente a 
esses projectos”.
Em comunicado, o VTB acres-
centa que Pearse é “um condenado 
por fraudes” e salienta que nenhum 
funcionário do banco foi acusado 
de qualquer má prática.
Na audição, Pearse admitiu tam-
bém que a sua participação no 
esquema fraudulento no valor de 
cerca de 2.2 mil milhões de dólares 
foi, em parte, motivado pela rela-
ção amorosa que mantinha com 

Detelina Subeva, também implica-
da no caso.
“Éramos ambos casados na altura 
e era difícil encontrarmo-nos a não 
ser que estivéssemos a viajar”, dis-
se Pearse, quando perguntado pelo 
advogado de acusação se a sua re-
lação teve algo a ver com a decisão 
de aceitar os pagamentos ilícitos 
propostos por Boustani.
“Eu queria que a relação conti-
nuasse, queria sair do Credit Suisse 
e queria ter uma relação mais pro-
funda” com a sua subordinada da 
altura, Detelina Subeva, que deverá 
começar a testemunhar em tribu-
nal, e com a qual Pearse terá parti-
lhado 2 milhões de dólares.
Nas declarações em tribunal, Pear-
se disse ainda que estava à beira de 
uma piscina em Maputo quando 
foi abordado pela primeira vez por 
Boustani, que lhe teria oferecido, 
em 2013, um suborno se o Credit 
Suisse baixasse as taxas que cobra-
va pela organização dos emprésti-
mos às empresas públicas Privin-
vest e MAM.
“Lembro-me perfeitamente disso 
porque foi a primeira vez que al-
guém se ofereceu para me subor-
nar”, disse o antigo banqueiro aos 
juízes.
Nas declarações, o antigo banquei-
ro que já se deu como culpado e 
que fez um acordo com a Justiça 
norte-americana, disse ainda que, 
além de Jean Boustani, também 
negociou os termos do suborno 
com o director executivo da Privin-
vest, Iskandar Safa, num encontro 
que tiveram na casa de Safa, na Ri-
viera francesa em Março de 2013.

Morgan Stanley, Bim e 
Moza
Andrew Pearse também disse que 
o banco americano Morgan Stan-
ley estava a ser considerado pela 
Credit Suisse para estar envolvido 
na comparticipação dos títulos de 
crédito da Ematum. 
“Era importante envolver bancos 
americanos, pós eles tinham acesso 
a um maior número de potenciais 
investidores”, disse. Morgan Stan-
ley acabou por não investir. 
Mais tarde, Pearse enviou um email 
a Boustani a dizer que os títulos de 
crédito da Ematum ficariam dis-
poníveis no mercado de títulos de 
crédito nos EUA, o maior mercado 
do mundo. A primeira circular de 
títulos de credito da Ematum tinha 
seu termo a Setembro 2020. Foram 
circulados a potenciais investidores 
a 10 Setembro 2013.
Andrew Pearse disse em Tribunal 
que Boustani sabia quem eram os 
investidores da Proíndicus e tinha 
a lista:

CS International
Banco Internacional de Moçambi-
que (bim)
Ice Canyon (EUA)
United Bank for África
Mozobanco (Moçambique)
FBN Bank Ltd
Altantic Forfeiting
Ghana International Bank
Sanlam

 (Redacção/SAVANA e Lusa)

Caso das dívidas ocultas julgado em Nova Iorque

Ex-banqueiro implica Maleiane

Andrew Pearse
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Trazemos  
notícias
emocionantes.

Barclays Bank Moçambique, S.A. - Capital Social: MTn 5.538.000.000 - NUIT:400017484 - Número de Matrícula da CRC de Maputo: 8321 - Endereço: Av. 25 de Setembro, 1184 - 15º Andar - Maputo Caixa Postal 757 - 

Moçambique. O Barclays não será responsável por quaisquer incidentes que possam ocorrer com o seu provedor de serviços de internet. Por favor consulte a tabela de preços em vigor no Banco. Aplicam-se os Termos e Condições 

actualmente em vigor. Queira dirigir-se à Agência mais próxima do Barclays ou contacte-nos através do serviço de Banca Telefónica 1223.

#jornadaparaAbsa

O Barclays está a mudar para Absa.
Embora as coisas possam parecer diferentes, 
os seus dados bancários não serão alterados 
e nós nunca os solicitaremos

A 11 de Novembro o Barclays Bank Moçambique irá mudar 

oficialmente o seu nome para Absa Bank Moçambique.  

Temos vindo orgulhosamente a operar em Moçambique  

por mais de 40 anos e estamos preparados para continuar  

a fazê-lo por muitos mais anos. 

Estamos preparados para um futuro brilhante juntos.
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A ExxonMobil Moçambique Exploration & Production, 
Limitada (EMMEPL) convida aos prestadores de serviços de 

à apresentar a sua manifestação de interesse (“Manifestação de 
Interesse”) em fornecer materiais e serviços de Cimentação no 
bloco de exploração Angoche A5-B no alto mar da República 
de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de materiais e 
serviços de cimentação (apoio com equipamento, materiais, 
funcionários, instalações e logística) para o uso nas operações 
no alto mar da ExxonMobil Moçambique Exploration & 
Production, Limitada (“EMMEPL”), que consistirá em no 
mínimo um poço de exploração.

O programa actualmente consiste em um poço de exploração 
com um segundo poço opcional (cada um com a estimativa 
de duração de 45 dias). O prestador de serviços deve 
estar plenamente preparado para executar as operações 
impreterivelmente até 1 de Outubro de 2020.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Todos os prestadores de serviços interessados deveram se pré-

ou antes de 8 de Novembro de 2019 (horário de Maputo):
1. Carta de apresentação com indicação de interesse 

na execução do trabalho, detalhes do candidato e 
informações de contacto.

2. Detalhes de experiencias relevantes em fornecimento 
de serviços em águas ultra-profundas no alto mar de 
Moçambique.

3. Detalhes das instalações existentes na região para apoiar 
essas operações.

4. Detalhes do registo da empresa Moçambicana, parcerias 
Moçambicanas, fornecedores e/ou subcontratados que o 
candidato pretende contratar para apoiar ao projecto.

5. CVs dos principais funcionários de gestão e técnicos e o 
organograma da empresa.

6. Detalhes das Políticas de Segurança, Protecção, Saúde e 
Meio Ambiente (SSH&E) do candidato e o Sistema de 
Gestão da SSH&E.

7. Estatísticas de segurança dos últimos três anos, incluindo 
detalhes de incidentes, lesões, quase acidentes de alto 
potencial e incidentes ambientais.

8. Declaração sobre o conteúdo local e o uso de fornecedores 
locais.

Quaisquer informações adicionais sobre recursos relacionados 
para apoiar a apresentação do fornecedor.

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar electronicamente 
os documentos listados na secção “Documentos 
Necessários” através do seguinte endereço de eletrónico - 
Mozambique2019@exxonmobil.com. Os documentos devem 
ser enviados em inglês até ou antes de 8 de Novembro de 
2019, pelas 17:00 (horário de Maputo).

Os documentos enviados após a data/hora não serão avaliados 
ou considerados.

comprovada e experiência relevante. A EMMEPL avaliará a 
documentação solicitada e, se satisfeito, incluirá o candidato 
interessado na lista para o convite para prestação de serviços.

Este inquérito não será considerado como um convite de 
licitação e não representa ou constitui qualquer promessa, 
oferta, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte 
da EMMEPL para entrar em qualquer acordo ou compromisso 
com os candidatos interessados que participem neste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidos no âmbito do pedido 
não serão considerados como um compromisso por parte 
da EMMEPL a celebrar qualquer contrato ou acordo com o 
candidato interessado, nem autorizará a empresa do candidato 
interessado a reclamar qualquer indemnização da EMMEPL.

O candidato interessado NÃO deve enviar ou divulgar a 
EMMEPL
proprietária.

A EMMEPL
qualquer informação ou material enviado com esta Manifestação 
de Interesse.

O candidato interessado entende que a EMMEPL não aceita 
nenhuma obrigação de sigilo em relação aos itens adquiridos 
ou qualquer informação divulgada pelo candidato interessado 
em resposta a esta Manifestação de Interesse. O candidato 

em qualquer documento. No entanto, se um candidato 
EMMEPL está autorizada 

a anular, ocultar, remover ou desconsiderar quaisquer cláusulas 
restritivas e a EMMEPL estará livre para usar ou divulgar 

terceiros sem consultar com o candidato interessado.

Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado ou 
por qualquer de seus subcontratantes que respondem a esta 
Manifestação de Interesse serão de responsabilidade exclusiva 
do candidato interessado e não deverão recorrer à EMMEPL. 
Nota que somente os candidatos que observam aos requisitos 
mínimos da EMMEPL
concorrer para a prestação de serviços.

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, 
LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CIMENTAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO EM ÁGUAS ULTRA-PROFUNDAS NO 

ALTO MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO ANGOCHE 5B
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, 
Limitada, (EMMEPL) invites interested drilling service pro-

-
est (“Expression of Interest”) to provide Cementing materials 
and services in the Angoche A5-B exploration block offshore 
Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of providing cement-
ing materials and services (equipment, materials, personnel, fa-
cilities and logistics support) for use in ExxonMobil Moçam-
bique Exploration & Production, Limitada (“EMMEPL”) off-
shore operations, which will consist of at least one exploration 
well.
The program currently consists of one exploration well with a 
second optional well (each estimated 45 days duration). The ser-
vice provider must be fully prepared to execute operations no 
later than 1 October 2020.

REQUIRED DOCUMENTS
All interested contractors are required to pre-qualify by submit-
ting the following documentation to EMMEPL on or before No-
vember 8, 2019 by 5PM (Maputo Time).

1. Cover letter including statement of interest in performing 
the work, contractor details and contact information

2. Details of relevant experience providing similar ultra-
deepwater services offshore Mozambique.

3. Details of existing facilities do you have in the region to 
support these operations.

4. Details of Mozambican company registration, Mozam-
bican partnerships, suppliers and/or subcontractors that 
contractor plans to engage in support of the project.

5. CVs of key management and technical personnel and 
company organization chart.

6. Details of contractor’s Safety, Security, Health and En-
vironmental (SSH&E) Policy and SSH&E Management 
System.

7. Safety statistics for the past three years including details 
of incidents, injuries, high potential near misses, and en-
vironmental incidents. 

8. Statement on local content and use of local suppliers.

Any additional information on related capabilities to support 
supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in the Re-
quired Documents section electronically via the following email 

address – Mozambique2019@exxonmobil.com. The documents 
must be delivered in English on or before November 8, 2019 by 
5PM (Maputo Time).
Submissions delivered after the due date/time will not be evalu-
ated or further considered.

The purpose of the information and documents is to identify 

experience. EMMEPL will evaluate the requested documenta-

list for invitation to tender for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and 
does not represent or constitute any promise, offer, obligation 
or commitment of any kind on the part of EMMEPL to enter 
into any agreement or arrangement with interested contractors 
participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall 
not be considered as a commitment on the part of EMMEPL to 
enter into any agreement or arrangement with interested contrac-

any indemnity from EMMEPL.

The interested contractor should NOT submit or otherwise dis-

or material.

such information or material submitted with this Expression of 
Interest.

The interested contractor understands that EMMEPL does not 
-

quired or any information disclosed by the interested contractor 
in response to this Expression of Interest. The interested con-
tractor agrees that it will not place any restrictive notices on 
any document. However, if interested contractor places a notice, 
EMMEPL is hereby authorized to nullify, obliterate, remove or 
disregard any such restrictive clauses and EMMEPL shall be 
free to use or disclose any or all of the information contained 

interested contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its sub-
contractors replying to this Expression of Interest shall be sole-
ly the interested contractor’s responsibility and shall be fully 
born by the interested contractor and shall have no recourse to 
EMMEPL. Note, that only contractors which meet EMMEPL’s 

-
der for the services.

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, LIMITADA PUBLIC 
ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST IN PROVIDING CEMENTING SERVICES 

FOR ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE REPUBLIC OF 
MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B
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Vamos analisar aqui cinco 
(5) categorias de factores 
que podem concorrer para 
fornecer pistas acerca das 

razões que levaram a Renamo a ter 
um resultado abaixo daquele que, em 
diferentes medidas, sempre obteve 
em vida de Afonso Dhlakama, tais 
factores são: o voto apolítico; o voto 
inútil; o factor percepção de Paz vs 
voto; o desafio da liderança da e na 
Renamo; e a manipulação do proces-
so eleitoral. 

Todavia, antes de proceder a este 

exercício vamos examinar, brevemen-

te, dois escrutínios que, na perspecti-

va partidária da Frelimo e da Rena-

mo, constituíram, para cada caso, as 

suas melhores eleições, em termos de 

resultados salientando, em cada caso, 

os factores por detrás desse sucesso 

eleitoral. Foram aqui seleccionados 

os escrutínios de 1999 – que apresen-

taram o melhor resultado do ponto 

de vista da Renamo – e 2009 que, 

indubitavelmente, foram as melhores 

eleições para o Partido Frelimo em 

função dos resultados obtidos pelo 

partido e seu candidato presidencial. 

O melhor ano eleitoral para a Re-

namo foi 1999, correspondente às 

segundas eleições gerais multipar-

tidárias no País. Nesse escrutínio 

a Renamo conseguiu fazer eleger 

cento e dezassete (117) Deputados 

para a Assembleia da República e o 

seu candidato, Afonso Dhlakama, 

ocupou a segunda posição na corri-

da para a presidência da República 

com 48% dos votos do eleitorado. A 

taxa de participação do eleitorado nas 

eleições de 1999 situou-se nos 74% 

e, em grande medida, as campanhas 

eleitorais de todos os partidos polí-

ticos e candidatos presidenciais con-

correntes, decorreram num ambiente 

calmo e pacífico. Foi nessa altura, que 

se cristalizou a análise segundo a qual 

as eleições em Moçambique seguem 

o seguinte roteiro: alguma crispação 

entre os apoiantes dos diferentes par-

tidos e candidatos antes das eleições – 

ou durante as campanhas eleitorais -, 

seguidos de uma votação, geralmente 

tranquila e pacífica, dando lugar, de-

pois, para um momento pós-eleitoral 

marcado por contestação dos resulta-

dos e ocasionais actos de violência. 

Na corrida para as eleições de 1999, 

a Renamo formou uma aliança elei-

toral com doze pequenos partidos e 

o seu candidato presidencial, Afonso 

Dhlakama, obteve o apoio explícito 

dos líderes destes partidos – onde se 

destacavam políticos muito conhe-

cidos, na altura, como Domingos 

Arouca (FUMO), Máximo Dias 

(MONAMO) e Lutero Simango 

(PCN) que abdicaram da possibili-

dade de concorrerem à presidência 

para apoiar a candidatura de Afonso 

Dlhakama incluindo fazendo par-

te da sua campanha eleitoral. Com 

este acto, a Renamo adquiriu uma 

dimensão mais civil e urbana que ser-

viu, nessa altura, para reduzir o forte 

pendor militar e rural da sua origem 

e raison d´être. 

Para a Frelimo, por seu turno, o seu 

melhor ano eleitoral foi 2009, cor-

respondente às quartas eleições ge-

rais multipartidárias. Nesta ocasião a 

Frelimo fez eleger cento e noventa e 

um (191) Deputados para a Assem-

bleia da República e, o seu candida-

to presidencial, Armando Guebuza, 

assegurou as chaves do Palácio da 

Ponta Vermelha com 75% dos votos 

do eleitorado. Estas eleições foram 

marcadas por uma baixa participação 

do eleitorado – apenas 44% - com 

níveis ainda mais baixos (mais de 

60% de abstenção) nas províncias 

da Zambézia, Nampula e Niassa. As 

campanhas eleitorais realizadas nes-

ta altura foram acompanhadas pelo 

espectro da fraude e da desconfiança 

interpartidária. Todavia, em termos 

de paradigma, não fugiram muito à 

lógica dos primeiros escrutínios: de-

sinteligências entre partidos políticos 

e candidatos presidenciais antes das 

eleições, i.e., durante as campanhas 

eleitorais, votação pacífica e sem so-

bressaltos, seguida de contestação dos 

resultados e ameaça de retorno à vio-

lência.

Foi ao redor das eleições de 2009 que, 

ao nível da Academia e dos círculos 

mais avisados da opinião pública, 

falava-se insistentemente da ideia 

de a Renamo estar a abandonar, re-

lativamente, o seu espaço no xadrez 

político nacional e a Frelimo, por seu 

turno, a se transformar em partido 

dominante, para alguns e hegemó-

nico, para outros. De algum modo, 

o estilo de liderança pessoal do líder 

da Renamo, Afonso Dhlakama, era 

apontado como parte do problema 

que a Renamo atravessava no mo-

mento, sobretudo na sequência da ex-

pulsão das fileiras do partido de figu-

ras influentes como Raúl Domingos 

e Daviz Simango. 

Tomando como ponto de partida o 

desempenho da Frelimo e da Rena-

mo em todos os escrutínios eleitorais 

gerais, multipartidários, de 1994 até 

2014, numa retrospectiva histórica, e 

olhando atentamente para os resulta-

dos do último escrutínio, é possível 

descrever os factores que influenciam 

os resultados eleitorais e que, por 

conseguinte, podem concorrer para 

fornecer pistas acerca das razões que 

levaram a Renamo a ter um resulta-

do abaixo daquele que, em diferentes 

medidas, foi possível atingir em vida 

de Afonso Dhlakama, nos moldes 

que se seguem. 

Primeiro: o voto apolítico 
O voto apolítico está associado a um 

dato presidencial sem que este nunca 

chegue a atingir as rédeas do poder, é 

de esperar que este sucumba ao efeito 

da frustração e do desânimo e assuma 

uma posição similar ao dos eleitores 

apolíticos referidos acima: alhear-se 

do processo eleitoral. 

A consciência acerca deste tipo de 

motivação de voto do eleitorado sem-

pre levou a liderança da Renamo, so-

bretudo pela acção do seu líder Afon-

so Dhlakama, a exigir alguma forma 

de partilha de poder com o Governo 

da Frelimo, quer ao nível central, quer 

local, mormente através da designa-

ção de governadores provinciais nas 

províncias onde obtivera maioria na 

votação para as eleições legislativas, 

ou mesmo através da indicação de 

administradores nas principais em-

presas públicas do País. Sem nunca 

ter atingido sucesso visível, para além 

de algumas medidas cosméticas no 

tempo do Presidente Joaquim Chis-

sano. O facto é que, ainda que con-

testando sistematicamente as eleições 

gerais desde Outubro de 1994, a Re-

namo e o seu candidato presidencial 

Afonso Dhlakama sempre ficaram 

na condição de perdedores. De cer-

to modo, a ideia da “inutilidade” do 

voto a depositar na Renamo e no seu 

candidato presidencial pode ter de-

sempenhado um papel importante 

na retracção do eleitorado tradicional 

destes no último escrutínio. 

Terceiro: o factor percepção 
de Paz vs voto
As eleições gerais multipartidárias 

fundadoras do regime político plu-

ralista de Moçambique – de 1994 e 

1999 – registaram percentagens de 

participação política eleitoral acima 

de oitenta por cento. Uma interpre-

tação que foi avançada por diversos 

analistas políticos que acompanha-

ram esses processos foi de que as 

considerações em redor da situação 

de Paz no País tinham sido determi-

nantes para essa situação. Este tipo de 

interpretação, sobretudo, era equacio-

nado observando-se que a guerra dos 

16 anos entre o Governo da Frelimo 

e a Renamo não só teve enormes 

implicações em termos do desen-

volvimento económico do país, mas 

fundamentalmente na fábrica social 

do país, pela duração, cobertura terri-

torial e, de modo vincado, pela imbri-

cação com a vida quotidiana das po-

pulações dado que, não raro, aldeias 

e famílias inteiras eram indistintas 

dos aglomerados guerrilheiros e, por-

tanto, partes inevitáveis do teatro da 

guerra.  Era, assim, um tipo de con-

vivência que o eleitor moçambicano 

médio não gostaria nunca, de voltar a 

vivenciar. Ora, este tipo de motivação 

terá sido, também, instrumentalizado 

por outros actores para atingir-se o 

nível de direccionamento do voto que 

foi notório nesses primeiros escrutí-

nios: as lideranças religiosas e comu-

conjunto de percepções e comporta-

mentos de cidadãos que não acredi-

tam ou na eficácia do seu voto, ou na 

funcionalidade do sistema ou regime 

político em que estão vinculados e, 

por essa razão, decidem alhear-se 

dos respectivos processos políticos. 

Este tipo de atitudes conduz sempre 

a diversas formas de abstencionismo 

político. No caso dos processos elei-

torais multipartidários do País, desde 

Outubro de 1994, e devido ao espec-

tro da fraude eleitoral e desconfianças 

profundas entre os partidos políticos, 

têm-se observado que grandes franjas 

do eleitorado potencial dos partidos 

da oposição têm optado por este tipo 

de voto, sobretudo a partir das ter-

ceiras eleições gerais de 2004, o que, 

naturalmente, dá a possibilidade de o 

partido no poder obter maiores van-

tagens eleitorais. 

O facto é que, a fraude eleitoral, tal 

como percebida por uma parte não 

negligenciável do eleitorado e inde-

pendentemente da sua magnitude, 

insinua-se como um vírus maligno 

por entre os membros e simpatizan-

tes dos partidos da oposição: para 

quê votar, se o Partido Frelimo vai 

sempre perpetuar-se no poder atra-

vés da fraude eleitoral facilitada pelo 

seu domínio e controlo dos órgãos de 

direcção e administração eleitoral? 

O espectro do excesso de legalismo 

da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE) e do Secretariado Técnico 

de Administração Eleitoral (STAE) 

que inviabilizou a candidatura de 

Samora Machel Júnior nas eleições 

autárquicas de 2018, bem como a tei-

mosia destes em manter os dados do 

recenseamento eleitoral na Província 

de Gaza, apesar da intervenção opor-

tuna do Instituto Nacional de Esta-

tísticas (INE) e de um coro de vozes 

contrárias de grupos da sociedade ci-

vil, constituem uma espécie de iceberg 
do monstro da fraude eleitoral que, 

certamente, terá jogado o seu papel 

na sorte dos partidos da oposição, no 

geral, e da Renamo, em particular. 

Segundo: o voto inútil
O voto inútil (wasted vote na tradução 

inglesa) é o voto depositado para par-

tido político ou candidato que, no fim 

da votação, não ajuda a eleger o par-

tido ou candidato. Pode tratar-se de 

voto excessivo comparado com o nú-

mero de votos necessários (úteis) para 

fazer eleger o candidato ou de votos 

depositados à favor de partido ou 

candidato que não vencem o escru-

tínio. Nesta última dimensão, de voto 

depositado à favor de partido político 

ou candidato que não chegam a ven-

cer o escrutínio, tem efeitos perversos 

no comportamento dos segmentos 

do eleitorado afectados por ele. É que 

havendo um segmento significativo 

do eleitorado que, consistentemente, 

vota num partido político ou candi-

Por que a Renamo teve um resultado 
abaixo donde Dhlakama deixou o partido?*

nitárias – e aqui tendo em conta que 

na altura a Renamo tinha o controlo 

de parcelas importantes do território 

moçambicano – terão influenciado 

para a votação equilibrada que a Fre-

limo e a Renamo obtiveram nesses 

escrutínios. 

O certo é que à medida que se enrai-

zava a ideia de uma Paz efectiva no 

país, foi aumentando o desinteresse 

do eleitor moçambicano médio pelos 

processos eleitorais. Não admira que 

em Outubro de 2012 a Renamo – 

através do seu líder Afonso Dhlaka-

ma – tenha decidido reacender o 

espectro da guerra regressando à Sa-

tunjira, precisamente a 17 de Outu-

bro data que coincide com o aniver-

sário do primeiro líder da Renamo, 

André Matsangaíssa. É evidente que 

a “sorte” da Renamo e do seu candi-

dato presidencial foi muito diferente 

em 2014 em comparação com 2009: 

a participação política do eleitora-

do subiu de 45% para mais de 50%, 

a Renamo duplicou praticamente a 

sua presença no Parlamento e o seu 

líder, Afonso Dhlakama, saiu de uns 

modestos 16% em 2009 para 37% de 

percentagem de voto em 2014. 

É perceptível o facto que desde a en-

trada em cena da nova liderança da 

Renamo – e subsequentes acordos 

de Paz assinados com o Governo da 

Frelimo – a percepção da precarieda-

de da Paz por possível acção do braço 

armado da Renamo reduziu drastica-

mente no País. Independentemente 

do fenómeno Mariano Nyongo e sua 

Junta Militar – ou mesmo por causa 

dela, em parte – a percepção do co-

lapso da dimensão militar da Rena-

mo ganha contornos pronunciados na 

consciência da maioria dos cidadãos 

do país. A espinha dorsal da força mi-

litar da Renamo está definitivamente 

quebrada e, com ela, ergue-se quiçá a 

possibilidade da emergência da Re-

namo entanto partido político liberto 

das amarras da sua perene ala militar. 

Num primeiro momento isso pode 

ser benéfico para o enraizamento da 

Renamo entanto partido político cre-

dível, mas numa dimensão de curto 

prazo, isso significa que o seu princi-

pal argumento político-militar, usado 

até aqui, perdeu vitalidade e é assim 

percebido pela maioria do segmento 

do seu eleitorado tradicional. Este 

factor pode ter contribuído, decisiva-

mente, para o fraco desempenho da 

Renamo no escrutínio em análise. 

liderança da e na Renamo.
Um aspecto saliente da liderança do 

Partido Frelimo é o facto de grande 

parte daquilo que se pode considerar 

como seu “núcleo duro” ter perdura-

do ao longo de todo o percurso do 

Moçambique independente até aos 

dias de hoje - casos de Joaquim Chis-

sano, Armando Guebuza, Alberto 

Chipande, Graça Machel, Raimun-

do Pachinuapa, Mariano Matsinha 

e mais alguns – apesar de clivagens 

que, amiúde aparecem na superfície, 

dadas as disputas internas de diversa 

índole entre eles: mas sempre estive-

ram juntos. A Renamo tem um per-

curso diferente neste capítulo: figu-

ras importantes deste partido foram 

sendo, sucessiva e definitivamente, 

colocados à margem ou expulsos do 

partido: casos mais emblemáticos, 

sendo os de Raúl Domingos e Daviz 

Simango. Apesar disso e com Afon-

so Dhlakama na presidência da Re-

namo este aspecto nunca chegou a 

marcar demasiado, pela negativa, a 

vida política deste partido. De certo 

modo porque Afonso Dhlakama, em 

grande medida, corporizava a própria 

Renamo. 

Afonso Dhlakama detinha três “trun-

fos”: (a)  tinha liderado a resistência 

armada contra o Governo da Frelimo 

até a uma situação de impasse militar, 

o que obrigou o Governo a enveredar 

pela solução do diálogo para o fim das 

hostilidades militares; (b) gozava de 

uma capacidade de comando efectiva 

perante todos os membros da Rena-

mo – militares e civis por igual – e 

a sua palavra na direcção da Renamo 

era final e inquestionável; e, mais im-

portante ainda (c) sempre fazia ques-

tão de recordar ao poder constituído 

que ele representava os anseios de 

todos aqueles que não se reviam no 

poder instituído e, contrariamente ao 

resto da população, não só não temia 

o poder da Frelimo, como também 

estava disposto a enfrentá-lo sempre 

que julgasse que isso seria do interes-

se dos segmentos que ele representa-

va ou que nele buscavam refúgio pe-

rante o poder – quase absoluto – do 

Governo da Frelimo. 

O General Ossufo Momade, por seu 

turno, surgiu com três “fantasmas” a 

ensombrar a sua liderança na Rena-

mo: (a)  apesar de ser militar de eleva-

da graduação, teve uma longa vivência 

como Deputado e político urbano, o 

que dificultou a sua rápida legitima-

ção pelos líderes militares obrigando-

-o a privilegiar, primeiro, um longo 

convívio com eles nas matas como 

forma de granjear a sua aceitação, 

com óbvios prejuízos para a sua acti-

vidade política no sentido mais geral; 

(b) foi desafiado no caminho para a 

liderança da Renamo por elementos 

próximos ao falecido líder, Afonso 

Dhlakama, quer como membros da 

família ou como colaboradores próxi-

mos, obrigando-o, logo, a desfazer-se 

deles no caminho para a consolidação 

do seu poder – Ivone Soares, Manuel 

Bissopo, Elias Dhlakama são casos 

mais evidentes -, esvaziando, em 

certa medida, uma parte importante 

da projecção que a Renamo já tinha 

adquirido como um partido credível 

para além dos seus membros e sim-

patizantes; e não menos importante 

(c) o desafio frontal, musculado, do 

Major General Mariano Nyongo e 

a sua Junta Militar, à sua liderança 

constituiu um tiro de graça nas suas 

aspirações de se apresentar como um 

sucessor à altura de Afonso Dhlaka-

ma. É com este líder que a Renamo se 

apresentou para o último escrutínio, 

sem grandes hipóteses de emular o 

desempenho da Renamo de Afonso 

Dhlakama.

Quinto: a manipulação do 
processo eleitoral.
O espectro da fraude eleitoral em 

Moçambique, nos escrutínios de 

1994 a 2014, sempre apresentou uma 

dimensão tríplice: (a) violência du-

rante as campanhas eleitorais, capita-

neada por militantes e simpatizantes 

ferrenhos dos dois principais parti-

dos; (b) intimidação, ocasionalmente 

vinda das forças da Lei e Ordem con-

tra membros e simpatizantes de par-

tidos da oposição; e (c) enchimento 

de urnas, aliada à invalidação de bo-

letins de voto dos partidos e candida-

tos da oposição ou, noutras ocasiões, 

simples recusa de contar boletins de 

voto não favoráveis ao partido no po-

der e seu candidato presidencial. 

No último, a estas nuances de mani-

pulação do processo eleitoral, foram 

adicionadas outras com maior inci-

dência e virulência: (a) a viciação do 

recenseamento eleitoral, cujo auge re-

sidiu nos 300.000 eleitores fantasmas 

registados na Província de Gaza; (b) 

a exploração da violência psicológica 

de massas, detenções arbitrárias de 

delegados de candidatura da oposição 

e o assassinato espectacular do Direc-

tor executivo de grupo de organiza-

ções da sociedade civil da Província 

de Gaza, Anastácio Matavele, dentre 

outras acções do mesmo quilate; (c)  a 

instrumentalização da desordem, in-

cluindo a não credenciação de obser-

vadores nacionais de grupos da socie-

dade civil, e eventos anedóticos puerís 

à altura do apuramento dos votos nas 

mesas; e, finalmente (d) a banalização 

da corrupção de pequena escala, que 

incluiu o suborno, compra e chanta-

gem aos delegados de candidatura e 

escrutinadores indicados pelos parti-

dos e candidatos da oposição. 

Porquê deste exacerbar das estratégias 

de manipulação do processo eleitoral, 

verificadas no último escrutínio? 

A primeira hipótese explicativa pode 

derivar da direcção da opinião públi-

ca, nos últimos anos, que previa um 

desempenho positivo dos partidos e 

candidatos da oposição devido aos 

problemas associados ao Governo da 

Frelimo: crise económica e financeira 

tornada gritante pelo impacto das dí-

vidas ocultas ilegais, desgaste relativo 

da governação da Frelimo perante as 

novas gerações de moçambicanos que 

nasceram depois do fim da guerra, e 

visível dificuldade do Governo da 

Frelimo de encontrar respostas para 

o persistente problema da pobreza no 

País, mais geralmente e, em particu-

lar, a crónica problemática dos dese-

quilíbrios regionais. O mais provável 

é que o Governo da Frelimo tenha 

interiorizado esta leitura e, como es-

tratégia de resposta, tenha optado por 

robustecer os contornos da manipu-

lação do processo eleitoral.

Segunda hipótese: o Presidente Nyu-

si é perseguido por um certo défice de 

autoridade dentro da cúpula do Par-

tido Frelimo – já se disse antes que 

ele era delfim ou de Armando Gue-

buza ou de Alberto Chipande – e, por 

ocasião das eleições autárquicas de 

2018, foi clara e publicamente afron-

tado por Samora Machel Júnior e por 

outras figuras relevantes do históri-

co de liderança da Frelimo. E, claro, 

pode ter-se musculado para afirmar o 

seu poder no seu segundo mandato, 

activando um poderoso movimento 

de controlo e manipulação do proces-

so político para assegurar uma vitó-

ria incontestável. De recordar que o 

Presidente Nyusi foi, de algum modo, 

humilhado publicamente por Afonso 

Dhlakama, logo após a sua tomada de 

posse, com aqueles comícios em que 

este afirmava pretender governar as 

províncias em que obtivera melhores 

resultados nas eleições legislativas de 

2014 facto que, em resposta, obri-

gou as forças de defesa e segurança 

a atentar fisicamente contra a vida do 

líder da Renamo, num processo onde 

não ficou isenta a figura do Presiden-

te Nyusi, tal como foi notória a sua 

presença após o assalto e ocupação 

das bases da Renamo na Gorongosa 

quando este ainda era Ministro da 

Defesa.

Terceira e última hipótese, é que o 

Partido Frelimo tem a consciência do 

colapso efectivo da força militar da 

Renamo pelo que, mesmo com a pre-

sença da Junta Militar do Major Ge-

neral Nyongo e o processo de DDR 

ainda em incubação, o Presidente 

da Frelimo pode fazer, sem refreios, 

qualquer demonstração de força sem 

receio de respostas à altura. A comu-

nidade doadora internacional, os in-

vestidores externos e outros parceiros 

internacionais todos mostraram sufi-

ciente deferência perante o poder da 

Frelimo e do Presidente Nyusi para 

poderem servir de contraponto em 

qualquer situação que configurasse 

arbítrio superior ao habitual. O po-

der está assegurado e pronto. Quem 

pode contestar e a contar com o quê? 

E, obviamente, isto pode ser um bom 

menu para a instalação da tirania no 

País. 

*Centro para Democracia e Desenvol-
vimento (CDD) 

Afonso Dhlakama votando nas eleições de 2014
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A ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, 
Limitada (EMMEPL) convida os prestadores de serviços de 

à apresentar a sua manifestação de interesse (“Manifestação de 
Interesse”) em fornecer Serviços de Perfuração Direccional, 
Medição Durante a Perfuração e Registo Durante a Perfuração 
no bloco de exploração Angoche A5-B no alto mar da República 
de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui a prestação de serviços de Perfuração 
Direccional (PD), Medição Durante a Perfuração (MDP) e 
Registo Durante a Perfuração (RDP), instalações associadas, 
ferramentas e equipamentos que atendam aos requisitos 

O programa actualmente consiste em um poço de exploração 
com um segundo poço opcional (cada um com a estimativa de 
duração de 45 dias). O prestador de serviços deve estar plenamente 
preparado para executar as operações impreterivelmente até 1 
de Outubro de 2020.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Todos os prestadores de serviços interessados deveram se pré-

antes de 8 de Novembro de 2019 (horário de Maputo):
1. Carta de apresentação com indicação de interesse na 

execução do trabalho, detalhes do candidato e informações 
de contacto.

2. Detalhes de experiencias relevantes no fornecimento 
serviços em águas ultra-profundas no alto mar de 
Moçambique.

3. Detalhes das instalações existentes na região para apoiar 
essas operações.

4. Detalhes do registo da empresa Moçambicana, parcerias 
Moçambicanas, fornecedores e/ou subcontratados que o 
candidato pretende contratar para apoiar ao projecto.

5. CVs de principais funcionários de gestão e técnicos e o 
organograma da empresa.

6. Detalhes das Politicas de Segurança, Protecção, Saúde e 

7. 
detalhes de incidentes, lesões, quase acidentes de alto 
potencial e incidentes ambientais.

8. Declaração sobre o conteúdo local e o uso de fornecedores 
locais.

Quaisquer informações adicionais sobre recursos relacionados 
para apoiar a apresentação do fornecedor.

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar os documentos listados 
na secção “Documentos Necessários” através do seguinte 
endereço de electrónico - Mozambique2019@exxonmobil.com. 

8 
de Novembro de 2019, pelas 17:00 (horário de Maputo).
Os documentos enviados após a data/hora não serão avaliados 
ou considerados.

solicitada e, se satisfeito, incluirá o candidato interessado na 
lista para o convite para a prestação de serviços.

licitação e não representa ou constitui qualquer promessa, 
oferta, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da 

os candidatos interessados que participem neste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidas no âmbito do pedido 
não serão considerados como um compromisso por parte da 

candidato interessado, nem autorizará a empresa do candidato 

O candidato interessado NÃO deve enviar ou divulgar a 

proprietária.

qualquer informação ou material enviado com esta Manifestação 
de Interesse.

nenhuma obrigação de sigilo em relação aos itens adquiridos 
ou qualquer informação divulgada pelo candidato interessado 
em resposta a esta Manifestação de Interesse. O candidato 
interessado concorda que não irá colocar notas restritivas em 
qualquer documento. No entanto, se um candidato interessado 

ocultar, remover ou desconsiderar quaisquer cláusulas restritivas 

consultar com o candidato interessado.

Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado ou 
por qualquer de seus subcontratantes que respondem a esta 
Manifestação de Interesse serão de responsabilidade exclusiva 

Nota que somente os candidatos que observam aos requisitos 

concorrer para a prestação dos serviços.

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, 
LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PERFURAÇÃO DIRECCIONAL, MEDIÇÃO E REGISTO DURANTE A PERFURAÇÃO EM 
ÁGUAS ULTRA-PROFUNDAS NO ALTO MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO 

ANGOCHE 5B
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production 
Limitada, (EMMEPL) invites interested drilling service 

Services in the Angoche A5-B exploration block offshore 
Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of providing 
Directional Drilling (DD), Measurement While Drilling 

design requirements.
The program currently consists of one exploration well with 
second well optional (each estimated 45 days duration). The 
service provider must have a be fully prepared to execute 
operations no later than 1 October 2020.

REQUIRED DOCUMENTS
All interested contractors are required to pre-qualify by 

before November 8, 2019 by 5PM (Maputo Time).
1. Cover letter including statement of interest in performing 

the work, contractor details and contact information

2. Details of relevant experience providing similar ultra-
deepwater services offshore Mozambique. 

3. Details of existing facilities  existing in the region to 
support these operations

4. Details of Mozambican company registration, 
Mozambican partnerships, suppliers and/or subcontractors 
that contractor plans to engage in support of the project

5. CVs of key management and technical personnel and 
company organization chart

6. Details of contractor’s Safety, Security, Health 

Management System

7. Safety statistics for the past three years including details 
of incidents, injuries, high potential near-misses, and 
environmental incidents 

8. Statement on local content and use of local suppliers 

Any additional information on related capabilities to support 
supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in the 

Required Documents section electronically via the following 
email address – Mozambique2019@exxonmobil.com. The 

November 
8, 2019 by 5PM (Maputo Time).

Submissions delivered after the due date/time will not be 
evaluated or further considered.

The purpose of the information and documents is to identify 

for invitation to tender for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and 
does not represent or constitute any promise, offer, obligation 

into any agreement or arrangement with interested contractors 
participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall 

to enter into any agreement or arrangement with interested 

The interested contractor should NOT submit or otherwise 

or material.

Interest.

acquired or any information disclosed by the interested contractor 

contractor agrees that it will not place any restrictive notices on 
any document. However, if interested contractor places a notice, 

free to use or disclose any or all of the information

with the interested contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its 

solely the interested contractor’s responsibility and shall be fully 
born by the interested contractor and shall have no recourse to 

for the services.

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, LIMITADA PUBLIC 
ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST IN PROVIDING DIRECTIONAL 

DRILLING, MEASUREMENT WHILE DRILLING & LOGGING WHILE DRILLING SERVICES 
FOR ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE REPUBLIC OF 

MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B
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Cartoon
EDITORIAL

Independentemente dos resultados que vierem a ser procla-

mados em relação às recentes eleições em Moçambique, há 

uma questão fundamental que deve ser tida em conta quanto 

à forma como elas são realizadas. 

Isto torna-se pertinente porque, para além dos dinheiros públi-

cos que são gastos para a realização das eleições, estas desempe-

nham um papel de extrema importância no que diz respeito à 

legitimidade ou ausência desta por parte daqueles que assumem 

o direito de dirigir os destinos do país durante os próximos cin-

co anos. 

Nunca deve haver dúvidas quanto ao facto de se o novo go-

verno assume esse papel por mérito próprio ou como resulta-

do de manipulações sobre os resultados, ou se a composição da 

Assembleia da República e das assembleias provinciais reflecte 

integralmente a legítima vontade dos eleitores. 

Infelizmente, no nosso país, os processos eleitorais são tão caó-

ticos, que os seus resultados deixam sempre uma série de dúvi-

das sobre se os votos dos eleitores foram tratados com o devido 

respeito.

Tornou-se hábito os observadores emitirem declarações procla-

mando as eleições como tendo sido realizadas num ambiente 

ordeiro e de respeito pela legislação atinente, sempre ressalvan-

do que as irregularidades verificadas no processo não influem 

negativamente sobre os resultados. 

O que se torna problemático nessas declarações é a incapaci-

dade da maioria destes observadores de fazerem uma distinção 

entre irregularidades que resultam de dificuldades próprias de 

um processo complexo, num país também complexo, e aquelas 

acções que são claramente de natureza criminal, intencional-

mente protagonizadas por indivíduos cujo objectivo é influen-

ciar os resultados a favor dos partidos ou candidatos em nome 

de quem realizam tais acções.

Há quase unanimidade quanto à ideia de que as eleições de 15 

de Outubro último terão sido provavelmente as mais problemá-

ticas, da história da democracia multipartidária em Moçambi-

que. Não será necessariamente esse o ponto de vista daqueles a 

quem a vitória sorriu na cara, mas eles precisam de entender que 

são uma minoria.

É difícil determinar até que ponto tal se pode reflectir nos re-

sultados, mas um facto incontestável é que as eleições ficaram 

viciadas desde o momento que foram levantadas questões em 

torno da legitimidade do recenseamento. Houve tempo sufi-

ciente para se averiguar as irregularidades que foram apontadas 

sobre o recenseamento, mas a falta de vontade da parte de quem 

de direito não permitiu que houvesse um esclarecimento cabal 

sobre este processo, particularmente na província de Gaza, onde 

essa questão foi levantada com maior intensidade.

Uma investigação rigorosa sobre o assunto até poderia ter che-

gado à conclusão de que eram infundadas as alegações de um 

recenseamento deliberadamente inflacionado em Gaza. Mas a 

recusa em levar a cabo tal processo representa uma grave falta 

de respeito para com os eleitores, e acima de tudo em relação a 

todos os moçambicanos, que contribuem com os seus impostos 

para financiar as eleições.

Governos que não respeitam os seus cidadãos podem beneficiar 

de um alívio de curta duração, como por exemplo, ganhar elei-

ções por todos os meios necessários, mas a longo prazo, pagam 

uma enorme factura, quando este mesmo povo chega à conclu-

são de que tem de se socorrer da violência para fazer valer os 

seus interesses. E, como dizia o Papa Francisco durante a sua úl-

tima visita a este país, quando as coisas chegam a esse ponto, não 

haverá “programas políticos, nem forças da ordem ou serviços 

secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade”.    

Como garantir indefinidamente 
a tranquilidade

Uma vez um milionário ame-
ricano encontrava-se na casa 
de campo de um lorde inglês. 
Admirando-se diante da lisu-

ra e do verdor da relva nos jardins do 

amigo, o americano comentou:

- Mas como consegue o meu amigo 

uma tal qualidade da relva? Concluo 

que a que cresce em frente à minha 

cottage de Newport-News é uma erva 

ruim, em comparação com a que vejo 

aqui.

- Oh, é muito simples, respondeu o 

inglês. Prepara-se a terra, semeia-se a 

relva; depois rega-se e poda-se, volta-

-se a regar, volta-se a podar…

- Nada mais?

- Bom, há que fazê-lo durante quatro-

centos anos.

Evoco esta anedota ao ler os comentá-

rios às eleições moçambicanas. Hou-

ve mais ou menos falcatrua? Houve 

partidos que viram o seu ritmo con-

dicionado ao pedal e à força das per-

nas, enquanto outros usavam motor? 

Houve o condicionamento e o medo? 

Os resultados foram justos ou foram 

viciados?

Fosse qual fosse o vencedor o jogo 

deu-se num campo com uma incli-

nação de 30 graus, sendo aí natural 

que a equipa que tem a baliza no pla-

no descendente seja goleada. O que 

é espantoso, nestas situações, é que 

aqueles que jogam contra a subida 

não tenham esmerado a sua condição 

física, posto que o terreno lhes era des-

favorável. África podia exportar para 

o mundo esta variação de futebol em 

rampa inclinada, desde que se fixasse 

como primeira regra que o jogo come-

çasse com a equipa que sobe tendo a 

vantagem de três zero, para equilíbrio 

das oportunidades.

Nos países como Moçambique, que 
carecem ainda de um estrato social 
burguês consolidado e cultivado para a 
cidadania (e não apenas para ser con-
sumista), coisa que como a relva que é 
uma estampa à vista leva uns séculos a 

Sadio Mané
tratar, a democracia não pode ser pou-
co mais do que nominal. 
Nestes casos é até quase indiferente 
quem ganha o pleito eleitoral. Porquê? 
Por aquilo que Aristóteles observava 
ser o erro comum no conceito demo-
crático e que consistiria nessa obsessão 
doentia dos partidos em terem uma 
maioria esmagadora, como se fosse 
saudável engomar os seus opositores 
ao mesmo tempo que se lhes promete 
uma subida nos impostos. 
Contrapunha Aristóteles que essa 
coisa das maiorias é ilusória, pois 
entre o princípio da maioria e a de-
mocracia não existe qualquer relação 
substancial. O que faz a democracia, 
no dizer de Aristóteles, é antes o fac-
to de aqueles que compõem a maioria 
sejam proprietários. Ou seja, o que 
faz a democracia é a maioria sentir-se 
satisfatoriamente feliz, gratificada nos 
seus direitos pela justa distribuição da 
riqueza, e não se os sem posses foram 
aliciados para votarem contra si mes-
mo. De que serve a maioria que é ape-
nas uma verdadeira bomba-relógio?
Como ainda se está na fase históri-
ca em que se dá mais importância à 
“política do ventre” do que ao bem co-
mum, fosse quem fosse que ganhasse 
as eleições o resultado seria o mesmo: 
a esmagadora maioria continuaria 
sem posses. Porque afinal a pergunta 
por responder é: onde está o programa 
dos partidos? Sectorialmente, o que 
os distingue? Por que estão todos tão 
alheados da marcha do mundo, como 
se do imenso palácio só quisessem co-
nhecer a cozinha?
Como apressar então as condições 
para que a bola deixe de rolar num 
campo inclinado?
Os gregos antigos, que às democracias 
nominais preferiam as directas, ti-
nham uma solução genial. Eles defen-
diam: Não queremos cá democracias a 
fingir, vamos à sorte! Era o Conselho 
dos Quinhentos, ou Boulé. Os bouleu-
tas (membros da Boulé) eram escolhi-
dos anualmente através do sorteio dos 

nomes que constavam de uma lista 
estabelecida por cada tribo. Todos eles 
deveriam ter 30 anos ou mais, pois 
acreditava-se que assim já estavam 
mais maduros e experientes. Antes de 
assumir o cargo público, tinham de 
passar pelo exame da dokimasia, exame 
preliminar onde se averiguava a con-
duta do indivíduo. Tirava-se à sorte os 
quinhentos eleitos para serem a admi-
nistração da cidade. Não era o partido 
b contra o c, a ampla democracia da 
sorte resolvia. E durante muito tempo 
a coisa resultou. Como? Por um mo-
tivo simples, como os atenienses não 
podiam correr o risco de que aquele 
que fosse escolhido para governar não 
estivesse preparado para fazê-lo, en-
tão, o que foi único no mundo, apos-
taram decisivamente na educação dos 
seus concidadãos.
Para os gregos era intratável a ideia de 
que um cidadão, fosse qual fosse a sua 
origem, não estivesse à altura de go-
vernar com pleno desempenho técni-
co. E a ideia da educação era-lhes tão 
cara que por aqueles lados os campos 
de jogos eram todos direitos.
Isto pode levar gerações. Entretanto, 
enquanto os campos do fute-rampa se 
endireitam, que bom seria se a maioria 
assimilasse o ensinamento do jogador 
de futebol senegalês Sadio Mané:
- Para que quero dez Ferraris, 20 re-
lógios com diamante e dois aviões? O 
que faria isso pelo mundo? Eu passei 
fome, trabalhei no campo, joguei des-
calço e não fui ao colégio. hoje posso 
ajudar as pessoas. Prefiro construir 
escolas e dar comida ou roupa às pes-
soas pobres - afirmou o jogador do Li-
verpool  em entrevista, continuando 
- Construí um estádio, proporciono 
roupa, sapatos e alimentos para os po-
bres, e dou 70 euros por mês a todas as 
pessoas numa região muito castigada 
do Senegal para contribuir para a sua 
economia familiar.
Ora, estes princípios até podiam mo-
tivar um bom partido político: o Par-
tido Sadio Mané.
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Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: http://oficinadesociologia.blogspot.com

Em 2017, quando ainda se dis-

cutia sobre o conteúdo do mais 

recente acordo de paz, numa 

outra plataforma de opinião, 

defendi que o acesso ao poder polí-

tico em Moçambique, por parte da 

oposição, não era determinado pelo 

simples alargamento ou pelo apro-

fundamento do processo de descen-

tralização, como muitos, incluindo, 

e principalmente a nossa oposição 

acreditavam. Defendi que o grande 

problema é que o poder até ser ter-

ritorialmente descentralizado, mas 

permanecendo nas mesmas mãos, 

sem que esta seja, de facto, a genuína 

vontade popular. Isto é, vontade po-

pular no sentido do desejo da maioria 

As sextas primeiras e a vitória do árbitro 
expresso através do seu voto. É que, 

até de certa forma, a Frelimo tem 

estado a permitir alguma “descentra-

lização” no país, sem deixar, no entan-

to, que outras forças da oposição pos-

sam aceder ao poder resultante dessa 

mesma descentralização, justamente. 

Os resultados destas últimas eleições 

gerais, entre outros aspectos, vêm rei-

terar que, afinal, a minha constatação 

era correcta.   

Por outro lado, estas últimas eleições 

gerais vem também confirmar que a 

estratégia de pôr em marcha reformas 

legais visando tornar o poder político 

mais descentralizado (ainda) não está 

a resultar não apenas na efectiva e 

suficiente descentralização do poder, 

como também, e muito menos, no 

alargamento das oportunidades dos 

outros actores políticos de acederem 

ao poder político em Moçambique. 

Primeiro, porque se trata de uma 

pseudo-descentralização, como no 

caso dos poderes que são atribuídos 

pelo novo figurino legal aos governa-

dores provinciais. Há uma profunda 

ausência de vontade política de uma 

partilha justa deste mesmo poder, 

onde quer que ele se localize. Segun-

do, porque as necessárias reformas 

legais devem ser acompanhadas de 

reformas profundas com resultados 

numa efectiva despartidarização do 

Estado. Por algum motivo, parece-

me que o tema da despartidarização 

do Estado parece ter sido abandona-

do nos últimos tempos. Contudo, é 

precisamente aqui para onde se deve 

concentrar o esforço dos actores polí-

ticos e da sociedade civil, verdadeira-

mente preocupados com o avanço da 

democracia e da estabilidade política 

em Moçambique. 

Entretanto, com muito raras ex-

cepções, como o novo figurino que 

desta vez a eleição dos membros das 

assembleias provinciais deverá envol-

ver a eleição dos governadores pro-

vinciais, em dez das onze províncias 

do país, em quase tudo, estas últimas 

eleições foram mesmo “eleições à 

nossa maneira”. Quase tudo que as-

sistimos é uma repetição da maioria 

dos actos de irregularidades que tem 

acompanhado os processos eleito-

rais, desde as primeiras eleições há 

mais de vinte anos, como se fossemos 

marinheiros de primeira viagem. E, 

quase tudo concorre para o desabono 

desta nossa incipiente e frágil demo-

cracia, aliás, autoritarismo, segundo 

o The Economist, que até se baseia na 

análise desta nossa estranha manei-

ra de organizar processos eleitorais. 

Num irrefutável contexto de evidente 

descontentamento popular associado, 

entre outras coisas, à crise económica 

e financeira, os surpreendentes re-

sultados dão larga vitória à Frelimo, 

como se esses resultados revelassem 

um voto popular contra si mesmo, 

um autêntico voto contra a paz e con-

tra o aprofundamento da democracia 

em Moçambique. 

Ora, mesmo resumida, a lista das irre-

gularidades é interminável: a viciação 

do recenseamento eleitoral à partida; 

cobertura da campanha eleitoral pela 

imprensa pública (e privada) alta-

mente desiquilibrada e tendenciosa; 

desembolso tardio de fundos de cam-

panha para os partidos em claro pre-

juízo dos partidos da oposição com 

poucos ou nenhuns recursos para o 

trabalho político; relatos de utiliza-

ção dos recursos humanos e materiais 

do Estado por parte do partido Fre-

limo para fins eleitorais; intimidação 

de eleitores principalmente nas zonas 

favoráveis à oposição, de agentes, 

de membros e de simpatizantes dos 

partidos da oposição; assassinato de 

indivíduos interessados na transpa-

rência do processo de votação; enchi-

mento de urnas; falsificação de edi-

tais; inscrição e votação por eleitores 

fantasmas; limitação e não credencia-

ção de observadores eleitorais inde-

pendentes principalmente em zonas 

favoráveis à oposição; e um conjunto 

interminável de violações à legislação 

eleitoral. Tudo, como sempre foi nas 

eleições anteriores. Tudo, incluindo 

até mesmo a estranha, intrigante e 

consistente chancela, por parte dos 

observadores internacionais e de 

alguns observadores nacionais. E, 

claro, como também é habitual, a re-

comendação de que essas “pequenas” 

irregularidades sejam sanadas. Como 

pode um processo eleitoral enfermo 

de tanta viciação como o que temos 

assistido em Moçambique ser clas-

sificado de justo, fica por responder. 

Resta saber quando é que, afinal, um 

processo eleitoral não é livre, justo e 

transparente.

Mas, uma coisa é certa. Todas as ir-

regularidades que tem dominado os 

processos eleitorais em Moçambique, 

incluindo nestas últimas eleições, 

só são possíveis devido ao contro-

lo quase que absoluto que o partido 

Frelimo exerce sobre o aparelho do 

Estado. Havendo algum trabalho 

sério a ser feito, é exactamente aqui 

onde os esforços e as atenções devem 

se concentrar. Não é possível vencer 

um jogo quando o adversário é o pró-

prio árbitro. O resultado é este que 

assistimos, recorrentemente. Eleições 

que constituem verdadeiras ameaças 

à democracia.  

Organicamente Por: Fredson Guilengue

Esta eleição foi diferente. Cobri 
todas as eleições multipartidá-
rias em Moçambique e a Fre-
limo sempre exigiu dos seus 

membros “vitória a todo custo”. Mas 
estas parecem que são as primeiras 
eleições gerais em que a Frelimo exer-
ceu poder de forma organizada, mas 
descentralizada.
Relatos de observadores e dos nossos 
correspondentes, a partir das assem-
bleias de voto, mostraram novo am-
biente de controlo, muito mesquinho. 
Os presidentes de mesa insistiam que 
os observadores deviam se manter de 
pé (impedindo-os de sentar-se), ou 
porque não podiam permanecer nas 
assembleias de voto por mais de 30 
minutos ou mesmo recusavam-lhes 
o acesso às assembleias de voto por 
alegadas irregularidades. Isto sucedeu 
depois das comissões provinciais e 
distritais de eleições recusarem cre-
denciar observadores independentes 
e delegados de candidaturas de par-
tidos concorrentes, enquanto emitia 
milhares de credenciais para grupos 
de observadores nunca mais vistos, 
mas leais a Frelimo como o Conselho 
Nacional da Juventude (CNJ) e SIM 
– em alguns casos sem sequer constar 
o nome dos observadores nas creden-
ciais. Muitos destes observadores” são 
quadros locais da Frelimo e do Estado 
e nossos correspondentes reportaram 
que os “observadores” davam instru-
ções aos Membros de Mesa de Voto 
(MMV).
Os observadores e delegados de can-
didaturas que questionavam alguns 
procedimentos no decurso da vota-
ção eram intimidados pelos MMVs, 
delegados de candidatura e pelos ob-
servadores ligados à Frelimo. Às vezes 
parecia intimidação por um grupo de 
pessoas que já se conheciam um ao 
outro. O presidente de mesa chama-
va a Polícia ou ameaçava chamar a 
Polícia para intervir. Embora não te-
nha havido uma ameaça directa, para 
os observadores esta era uma clara 
ameaça. Muitos observadores indivi-
duais ou delegados de candidaturas 
de partidos da oposição sentiram-se 
muito intimidados para emitir qual-
quer comentário ou levantar crítica. 
Este clima da coordenada intimi-
dação e controlo foi reportado pelos 

observadores e correspondentes em 
muitos lugares e foi algo novo que se 
viu nestas eleições.
Esse clima de controlo e intimidação 
criou espaço para má conduta em pe-
quena escala em grande nível do que 
o relatado no passado. A eleitores co-
nhecidos da Frelimo não era exigido 
mergulhar os dedos na tinta indelével 
nem sequer pintar a ponta do dedo. 
Muitas pessoas foram surpreendidas 
com boletins de voto extras – e efecti-
vamente foram encontrados nas urnas 
vários boletins juntos dobrados juntos 
durante a contagem, indiciando que 
foram introduzidos juntos dobrados. 
Os observadores relataram situação 
generalizada de inobservância das 
regras durante a contagem. Os edi-
tais de apuramento parcial não foram 
afixados à entrada dos locais onde 
funcionaram as assembleias de voto, 
conforme exigido por lei. Os MMVs 
foram vistos a preencher editais do 
lado de fora da assembleia de voto e 
até na traseira das viaturas que trans-
portavam as urnas à sede do distrito. 
Observadores comentaram o quão 
comum era ver sacos contendo bole-
tins de voto não selados.
As operações eleitorais de Moçam-
bique estão agora totalmente politi-
zadas. Por exigência da Renamo na 
última década, há representação de 
partidos políticos com assento parla-
mentar em todas as comissões eleito-
rais e no STAE a todos os níveis. A 
Renamo acreditava que tendo mais 
pessoas nos órgãos eleitorais pode-
riam impedir a fraude. Mas não teve o 
efeito desejado. Os assentos dos parti-
dos políticos nos órgãos eleitorais são 
atribuídos proporcionalmente ao nú-
mero de assentos no parlamento, e os 
assentos da sociedade civil nos órgãos 
eleitorais são, na prática, concedidos a 
pessoas de grupos da sociedade civil 
alinhadas a partidos, na mesma pro-
porção. Isto dá à Frelimo uma maio-
ria em todas as comissões eleitorais. 
Nas eleições anteriores, a Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) tentou 
ser equilibrada e relativamente neutra, 
mas nas eleições autárquicas do ano 
passado e nas eleições gerais deste 
ano, a CNE votou de acordo com o 
alinhamento partidário. Assim foi 
hierarquicamente: as comissões de 

eleições provinciais, distritais bem 

como o STAE a todos níveis foram 

dominados pela Frelimo, e eles usa-

ram seu poder para recusar creden-

ciais a observadores independentes 

e colocar as pessoas da Frelimo nas 

assembleias de voto.

Dois acontecimentos consolidaram 

essa ideia de controlo e intimidação. 

Em Gaza, a CNE e STAE recensea-

ram mais de 300 mil eleitores do que 

a população adulta em idade eleitoral, 

de acordo com o censo da popula-

ção de 2017. Quando o presidente 

do Instituto Nacional de Estatística 

recusou-se a falsificar os resultados do 

censo para coincidir com o recensea-

mento, ele foi forçado a renunciar por 

Filipe Nyusi, presidente República e 

da Frelimo. Era uma mensagem clara 

do controlo da Frelimo. Dez dias an-

tes da votação, um esquadrão da mor-

te da Polícia da elite matou o chefe da 

observação eleitoral da sociedade civil 

independente em Gaza, numa rua 

de Xai-Xai, em plena luz do dia. Era 

uma mensagem clara de intimidação 

à observação independente.

A Frelimo sempre foi muito descen-

tralizada. A mensagem da liderança 

era simplesmente “devemos vencer a 

todo custo”, cabendo, às bases decidir 

o que fazer e como fazê-lo. E como as 

eleições locais mostraram, esta men-

sagem era interpretada de maneira di-

ferente em cada lugar. Mas a diferen-

ça desta vez foi uma aparente segunda 

ordem superior, pedindo uma melhor 

organização a nível local e “goleada” 

nas eleições.

A Frelimo está a ganhar por uma 

grande margem, e a tomada de de-

cisões e acções descentralizadas tor-

na muito difícil avaliar o contributo 

da fraude. Ontem (17 de Outubro), 

porém, a União Europeia notou cor-

rectamente o “campo de jogo desni-

velado” e o “clima de medo”. A nova 

demonstração de controlo e intimi-

dação, sem dúvida, desempenhou um 

papel importante na vitória “esmaga-

dora”.

*Editor do Boletim sobre o processo polí-
tico em Moçambique, uma publicação do 
Centro de Integridade Pública (CIP). A 
opinião foi originalmente publicada no 

Boletim  a 18 de Outubro passado. 

Descentralizando controlo e intimidação
Por Joseph Hanlon*

O 
précapitalismo era indecomponível no seu tempo cíclico, 

fecundado e limitado pelo espaço familiar, pela solidarie-

dade e pela ética sagrada de um social que recusava o in-

divíduo como independente e  autónomo.

O modo capitalista de produção, pelo contrário, distende o tempo, 

fragmenta-o, lança-o para frente com o relógio mecânico, subverte 

o território familiar, multiplica o espaço da produção, quebra as 

solidariedades tradicionais, rompe e dessacraliza as velhas ordens 

patriarcais e os velhos mitos, dando origem ao indivíduo, essa figu-

ra histórica que vive e trabalha com uma outra que não conhece ou 

que produz para uma outra que não conhece.

O Capital produz indivíduos para a frente; mas os indivíduos 

guardam, ainda a memória da sociedade solidária, são ainda pas-

sado, são um certo tipo de ordem e de ontologia campesinas. A 

mestiçagem é a regra hoje ainda.

Précapitalismo 
e capitalismo
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Isabel dos Santos, a mulher mais rica de 

África, insiste em afirmar que nunca 

usou fundos públicos para seu próprio 

enriquecimento, durante os 38 anos da 

presidência do seu pai, José Eduardo dos 

Santos.

A bilionária reagiu à matéria publicada 

no Maka Angola, segundo a qual ela be-

neficiou de um empréstimo concedido 

pelo BPC, através de uma linha de crédito 

concedida ao Estado angolano pelo Banco 

Alemão de Apoio às Exportações (KFW 

IPEX-Bank). O Estado angolano tem es-

tado a pagar a dívida de Isabel dos Santos. 

Através de um mensageiro, a filha do ex-

-presidente chamou-me “burro”, conside-

rando-me incapaz de compreender o que 

são na verdade fundos públicos. Insiste que 

o empréstimo que lhe foi concedido pelo 

banco público, através de uma linha de 

crédito contratada pelo Estado angolano 

e paga por este, não se trata de um fundo 

público.

Ora, com a burrice vem a minha teimosia.

Do alto da sua esperteza, Isabel dos Santos 

teima em enganar a opinião pública, recor-

rendo ao absurdo argumento de que nunca 

usou fundos do Estado para se tornar mais 

rica. Por sua vez, o burro teima, recorrendo 

a factos, em demonstrar o contrário, e até 

vai mais longe.

Em 2016, publiquei uma matéria sobre os 

pagamentos efectuados pela Sonangol, a 

maior empresa estatal, para a entrada de 

Isabel dos Santos na petrolífera portugue-

sa Galp. 

De acordo com documentação em posse 

do Maka Angola, a 25 de Janeiro de 2006, 

a Sonangol assinou um acordo com a em-

presa offshore Exem Africa Limited para 

a sua entrada na Galp. Esta é a empresa de 

O burro e a mentirosa
Por Rafael Marques de Morais* 

Isabel dos Santos, registada nas Ilhas Vir-

gens Britânicas.

Com base no acordo, a Sonangol transferiu 

40 por cento da sua participação adquiri-

da na Galp, através da offshore Esperaza 

Holding, à Exem Africa, pertencente a 

Isabel dos Santos. A Esperaza Holding, 

inicialmente estabelecida como offshore 

da Sonangol na Holanda, detém 45 por 

cento do capital da Amorim Energia BV, 

que por sua vez controla 33,34% por cento 

da Galp, sendo o seu principal accionista 

individual.

Segundo o acordo, a Sonangol realizou a 

totalidade do investimento em dinheiro na 

Galp, incluindo a participação de Isabel 

dos Santos.

Em retorno, Isabel dos Santos pagaria a 

sua dívida à Sonangol em duas fases. Na 

primeira, a sua Exem pagaria 11,2 milhões 

de euros (12,5 milhões de dólares) à So-

nangol, equivalente a 15 por cento do valor 

fixado na altura da execução da cessão dos 

direitos sociais. Até à data da sua nomea-

ção para presidente do Conselho de Ad-

ministração da Sonangol, em 2016, e vol-

vidos dez anos sobre o empréstimo, Isabel 

dos Santos não tinha ressarcido esse valor 

à petrolífera nacional.

Na segunda fase, Isabel dos Santos paga-

ria à Sonangol mais 63,8 milhões de euros 

(71,5 milhões de dólares), equivalente aos 

restantes 85 por cento do valor correspon-

dente à sua quota de 40 por cento das ac-

ções da Galp compradas na totalidade pela 

Sonangol. 

Enquanto presidente da Sonangol, a prin-

cesa milionária tentou saldar a sua dívida a 

essa mesma Sonangol, em kwanzas e sem 

correcção monetária, de acordo com infor-

mações fidedignas.

Tal medida esteve na base das desavenças 

entre Isabel dos Santos e Carlos Saturni-

no, que a substituiu na presidência da pe-

trolífera e que exigia o pagamento da dívi-

da em moeda estrangeira, num montante 

correspondente ao valor real das acções.

Isabel dos Santos tem de fazer prova de 

pagamento da sua participação.

Temos então, como já antes afirmámos, 

uma doação ou transferência ilícita de 

património do Estado para a filha de 

José Eduardo dos Santos. A Sonangol, e 

sobretudo Manuel Vicente, que assinou 

o acordo de transferência do património 

público para Isabel dos Santos, tem de vir 

a público esclarecer a negociata. Mais: os 

75 milhões de dólares da dívida de Isabel 

dos Santos, resultantes dessa transferência, 

não têm aparecido nos relatórios e contas 

da Sonangol. Um valor que ficava, note-se, 

muito aquém do investimento realizado 

pela petrolífera nacional. 

Estranhamente, a participação de Isabel 

dos Santos na Esperaza Holding passou 

de 40 para 45 por cento, sem qualquer ex-

plicação plausível por parte da Sonangol.

Fontes do Maka Angola em Portugal 

fazem notar que a Galp precisa, actual-

mente, de muito financiamento para os 

projectos de gás e petróleo em Moçambi-

que e em Angola. “Há bancos que estão a 

rejeitar financiamento à Galp, por ter no 

seu quadro accionista uma Pessoa Exposta 

Politicamente (PEP), Isabel dos Santos. 

Outros bancos exigem taxas elevadíssi-

mas”, garante a fonte.

“Há receios de que a ligação de Isabel dos 

Santos à Galp traga riscos acrescidos à 

maior empresa portuguesa”, conclui. 

Logo, estas informações contrariam a 

fantasiosa campanha de relações públicas 

e os pronunciamentos públicos de Isabel 

dos Santos sobre a sua mais-valia enquan-

to investidora em Portugal. Na verdade, 

a bilionária angolana começa a ser uma 

verdadeira dor de cabeça para a reputação 

de empresas estabelecidas onde ela detém 

alguma participação, como a Galp, por 

exemplo.

Com bem disse na altura o analista jurídico 

do Maka Angola, Rui Verde, “as acções de 

Isabel dos Santos na Galp deviam ter re-

serva de propriedade ou estarem penhora-

das a favor da Sonangol, até estarem pagos 

os montantes devidos. E, mesmo assim, é 

ilegal que uma empresa estatal funcione 

como banco de investimento privado da 

família presidencial”.

Para Rui Verde, do ponto de vista legal, 

“há uma entrega nula de acções a Isabel 

dos Santos, e estas devem ser imediata-

mente devolvidas à Sonangol”.

Em resumo, Isabel dos Santos tem razão 

num ponto apenas: só num país de burros 

pode ela ficar com o património do Estado, 

de mão beijada, e gabar-se como grande 

investidora em Portugal, recorrendo ao di-

nheiro que pertence a todos os angolanos. 

Isabel dos Santos ainda dá lições gratui-

tas de economia ao presidente e aos burros 

angolanos. Estes têm medo de lhe confis-

car, com toda a legitimidade e dentro dos 

marcos da legalidade, o património que ela 

obteve de forma ilícita. Essa é a verdade.

Agora, este burro baixa as orelhas para que 

os outros burros falem. Afinal, Angola pa-

rece ser um país de burros! Haja coragem 

política.

*makaangola.org

Logo depois da votação come-

çaram a ser anunciados os pri-

meiros resultados das eleições 

recentemente realizadas em 

Moçambique. A tendência indica-

va claramente vitória da Frelimo e do 

seu candidato. Nas posições seguintes 

encontravam-se a Renamo e o MDM 

e seus respectivos candidatos. Esta se-

quência, no geral, manteve-se ao longo 

de dias. Independentemente do espaço 

de tempo para o anúncio dos resultados 

finais já se sabe de antemão quais serão 

as posições finais. 

Todo o ambiente de divulgação de re-

sultados preliminares, tendo em conta 

as posições dos partidos concorrentes 

e seus respectivos candidatos, fez com 

que as primeiras análises ao proces-

so eleitoral estivessem de certa forma 

alinhadas aos dados que iam sendo di-

vulgados. Porém, a partir do momento 

em que uma “contracorrente” começou 

Correntes contrárias: o que seguir?
a ganhar força, as primeiras análises fei-

tas, por seu turno, entraram num processo 

de enfraquecimento. Ou seja, que análi-

se pode ser feita a partir de dados que a 

“contracorrente” apresenta como tendo 

resultado de enchimentos, de votos nulos 

forjados, afastamento de alguns membros 

da mesa de voto, observadores que foram 

impedidos de levar a cabo a sua missão, 

queima de urnas, boletins de votos ante-

cipadamente marcados e fora do controlo 

das autoridades ou sob controlo de indiví-

duos suspeitos, assassinatos, etc.? Mesmo 

que se queira fazer uma análise imparcial 

ou isenta o primeiro problema a resolver 

terá que ser a questão da fiabilidade dos 

dados, a realidade ocorrida nas mesas e as-

sembleias de voto.

É perceptível a forma como são produzi-

das as análises por parte dos que se sentem 

confortáveis com os actuais resultados, tal 

e qual são anunciados, ainda que os sem-

blantes não estejam em conformidade com 

o feito de dimensões estrondosas. Aventam 

aspectos perceptíveis e que em certa me-
dida justificam ou justificariam a suposta 
pesada derrota da oposição. Por exemplo, o 
facto de o candidato da Frelimo e seu par-
tido terem feito uma campanha eleitoral 
suportada por um marketing de primeira 
linha com a correspondente base financei-
ra. Outro exemplo tem a ver com o início 
tardio da campanha feita pela Renamo e 
seu candidato, o facto de Ossufo Momade 
não ter percorrido todo o país, não ser mui-
to conhecido em Moçambique; associado a 
estes aspectos é colocado o debate sobre as 
dívidas ocultas como estando circunscrito 
aos principais centros urbanos acontecen-
do o mesmo com a queda de imagem do 
partido no poder, etc. Estes e muitos outros 
aspectos são usados para justificar, de um 
modo geral, a pesada derrota da oposição. 

Mas, aqui, os dados usados isolam todo 

o conteúdo de uma suposta fraude elei-

toral reclamada pelos partidos Renamo e 

MDM.

Também é perceptível a forma como a 

“contracorrente” reclama os resultados. 
Isto é, olham para os dados eleitorais 
como tendo um forte conteúdo frau-
dulento. Não acreditam ter perdido em 
todo o país, em todas as províncias, e 
nas exageradas diferenças de propor-
ções. Logo, todo o exercício acima apre-
sentado para justificar a suposta pesada 
derrota da oposição perde a desejada 
consistência. A “contracorrente” fala de 
atropelo organizado àquilo que seria a 
ética eleitoral plasmada na lei eleitoral. 
A corrente não se abala com isso. Exige 
que a “contracorrente” prove que houve 
fraude eleitoral, que houve atropelos à 
Lei, etc. Porém, os semblantes falam 
por si. Muitos já começam a questionar 
até onde terá peso o repúdio ou a não-
-aceitação dos resultados eleitorais por 

parte da Renamo e do MDM. Será que 

a exigência de novas eleições terá per-

nas para andar?
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A 
União Desportiva do Son-
go, único representante de 
Moçambique nas compe-
tições africanas, recebe, no 

Estádio Nacional do Zimpeto, o 

Bidvest Wits FC da África do Sul, 

em partida inserida na primeira 

mão, da segunda e última elimina-

tória de acesso à fase de Grupos da 

Taça CAF. Na pré- eliminatória, 

a turma moçambicana afastou, de 

forma sofrida, o Simba da Tanzâ-

nia.

Claramente, trata-se de um jogo 

que vai colocar em campo duas for-

mações que contam no seu plantel 

com duas estrelas moçambicanas, 

dum lado o capitão Dominguez, 

34 anos de idade, e doutro o Luís 

Miquissone, 24 anos, que num pas-

sado recente falhou jogar na equipa 

B do Sporting de Portugal, mas que 

internamente está  a fazer muito 

furor. 

Miquissone, saliente-se, é o segun-

do melhor marcador do Moçam-

bola, com 12 golos, os mesmos do  

Djongwe, avançado do Textáfrica 

de Chimoio, numa competição que 

tem em Eva Nga, do Costa do Sol,  

o melhor marcador, com 20 golos.

UDS defronta Bidvest, numa partida em que Dominguez pode fazer estragos

Alta tensão
Por Paulo Mubalo

Quanto à Dominguez, que chegou 

ao estrelato envergando a camisola 

alvi-negra, este começa, aos poucos, 

a ressentir-se do peso da idade, não 

sendo de estranhar que tenha sido 

preterido por Luís Gonçalves, o 

novo seleccionador dos Mambas, 

na partida contra as Maurícias, in-

serida nas eliminatórias de acesso 

ao  Mundial-2022.

E a pressão dos adeptos dos Mam-

bas foi tão forte que se julga que 

terá contribuido para o volte- face 

protagonizado pelo seleccionador. 

Isto porque fez parte do onze ini-

cial no desafio frente ao Quénia, 

inserido na Data- FIFA, no qual 

a turma nacional venceu por uma 

bola sem resposta.

Aliás, quando a CAF ditou , num 

sorteio realizado no Cairo, Egipto, 

o adversário da União Desportiva 

do Songo, cresceram as expectati-

vas em torno do jogo, sobretudo o 

facto de nos dois conjuntos mili-

tarem duas das estrelas do futebol 

moçambicano, o que, para já, faz 

antever uma presença do público 

assinalável, como aliás acontece 

quando os jogos são realizados na 

Cidade da Beira, local onde ini-

cialmente deveria acontecer esta 

partida. 

Mas compete à turma moçambi-

cana jogar abertamente ao ataque 

e, quiçá, marcar mais golos que o 

adversário, por forma a encarar a 

partida da segunda mão, a realizar-

-se no próximo dia 3 de Março, em 

Joanesburgo, com relativa tranqui-

lidade. 

Até porque é imperioso que con-

siga marcar presença na fase de 

grupos, tal como o fez em 2018, 

ainda que tenha tido uma presta-

ção aquém da expectativas, porque 

indiscutivelmente tem excelentes 

jogadores que precisam se expor na 

montra africana e não só.

Mas esta será a primeira vez que 

o ENZ, a nova catedral do fute-

bol moçambicano, infra-estrutura 

construída em 2011 , aquando da 

realização dos Jogos Africanos, 

será a casa emprestada da equipa 

do Songo. 

Este estádio tem a capacidade para 

42 mil almas, contra 45 mil do Es-

tádio da Machava, antiga catedral.

Mas também as responsabilidades 

são enormes para a equipa mo-

çambicana pelo facto de ter sido 

a única a aderir ao projecto afro-

taças, depois de o Costa do Sol , 

vencedor da Taça de Moçambique 

em 2018, ter declinado de o fazer, 

alegadamente por estar a priorizar 

os investimentos de monta, a nível 

infra-estrutural. 

Na óptica da direcção canarinha, 

serão esses investimentos que aju-

darão a dotar todas as  equipas com 

as condições básicas para a prática 

do desporto.

Igualmente havia investimentos 

complementares que estavam a 

acontecer, como a construção dos 

muros, vedações, escoamento de 

águas residuais , iluminação do 

campo, entre outros. 

Face a esses investimentos mencio-

nados e no âmbito da racionaliza-

ção e priorização de recursos, se-

gundo a direcção do Costa do Sol, 

os custos financeiros envolvidos na 

participação nas competições afri-

canas, seriam (são) incomportáveis 

no âmbito do orçamento do clube 

desta época.

Enquanto isto, o avançado Eva Nga 

, do Costa do Sol, que está a atra-

vessar um bom momento de forma, 

está a despertar interesse de parte 

de alguns clubes internacionais , 

mas ainda são escassas as notícias 

sobre o fecho do acordo.

 Outrossim,  há informações que 

dão conta de o jogador estar a ser 

alvo de propostas tentadoras de 

dois clubes portugueses. 

A UDS tem de fazer das  triplas coração
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A ExxonMobil Moçambique Exploration and Prodution, Li-
mitada (EMMEPL) convida aos prestadores de serviços de per-

apresentar a sua manifestação de interesse (“Manifestação de In-
teresse”) em fornecer Petróleo de Gás Marinho de Baixo Teor de 
Enxofre (PGMBTE) proveniente de uma localização terrestre em 
Pemba, Província de Cabo Delgado, Moçambique, para dar apoio 
na perfuração nos blocos de exploração de Angoche A5-B e/ou 
Zambeze Z5-C e Z5-D no alto mar da República de Moçambique. 

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de petróleo de gás ma-
rinho de baixo teor de enxofre (PGMBTE) que observe os requisi-
tos da Organização Marítima Internacional (OMI) com </= 0.1% 
de Enxofre para as embarcações de apoio marítimo e unidade de 

Production, Limitada (“EMMEPL”) que apoiarão as operações de 
perfuração no alto mar.

O programa actualmente consiste num poço de exploração com um 
segundo poço opcional (cada um com a estimativa de duração de 45 
dias). O prestador de serviços deve estar preparado para executar as 
operações impreterivelmente até 1 de Outubro de 2020.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

enviando a seguinte documentação à EMMEPL até ou antes de 8 
de Novembro de 2019 até as 17h (horário de Maputo):

1. Carta de apresentação com indicação de interesse na exe-
cução do trabalho, detalhes do candidato e informações de 
contacto.

2. Detalhes de experiencias relevantes em fornecer serviços se-
melhantes em Pemba, Moçambique e instalações existentes 
que possui na área para apoiar essas operações. 

3. Detalhes das autorizações e aprovações necessárias para o 
fornecimento de combustível marítimo em Moçambique e 
informações sobre as capacidades de armazenamento, capa-
cidade de transferência e instalações para apoiar o forneci-
mento de combustível marítimo em Pemba

4. Detalhes do registo da empresa Moçambicana, parcerias 
Moçambicanas, fornecedores e/ou subcontratados que o 
candidato pretende contratar para apoiar ao projecto.

5. CVs de principais funcionários de gestão e técnicos e o or-
ganograma da empresa.

6. Detalhes das Politicas de Segurança, Protecção, Saúde e 
Meio Ambiente (SSH&E). Estatísticas de segurança dos 
últimos três anos, incluindo detalhes de incidentes, lesões, 
quase acidentes de alto potencial e incidentes ambientais

7. Declaração sobre o conteúdo local e o uso de fornecedores 
locais.

8. Quaisquer informações adicionais sobre recursos relaciona-
dos para apoiar a apresentação do fornecedor.

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar os documentos listados 
na secção “Documentos Necessários” através do seguinte endereço 
de eletrónico - Mozambique2019@exxonmobil.com. Os documen-
tos devem ser enviados em inglês em ou antes de 8 de Novembro 
de 2019, pelas 17:00 Horas (horário de Maputo).

Os documentos enviados após a data/hora não serão avaliados ou 
considerados.

-
-

riência relevante. A EMMEPL avaliará a documentação solicitada 
e, se satisfeito, incluirá o candidato interessado na lista para o con-
vite para a prestação de serviços.

Este inquérito não será considerado como um convite de licitação e 
não representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou 
compromisso de qualquer tipo por parte da EMMEPL para entrar 
em qualquer acordo ou compromisso com os candidatos interessa-
dos que participem neste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidos no âmbito do pedido não 
serão considerados como um compromisso por parte da EMMEPL 
celebrar qualquer contrato ou acordo com o candidato interessado, 
nem autorizará a empresa do candidato interessado a reclamar qual-
quer indemnização da EMMEPL.

O candidato interessado NÃO deve enviar ou divulgar à EMMEPL 

-
quer informação ou material enviado com esta Manifestação de In-
teresse.

O candidato interessado entende que EMMEPL não aceita nenhu-
ma obrigação de sigilo em relação aos itens adquiridos ou qualquer 
informação divulgada pelo candidato interessado em resposta a esta 
Manifestação de Interesse.

 O candidato interessado concorda que não irá colocar notas restri-
tivas em qualquer documento. No entanto, se um candidato inte-

ocultar, remover ou desconsiderar quaisquer cláusulas restritivas e 
a EMMEPL estará livre para usar ou divulgar qualquer ou todas as 

com o candidato interessado.

Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado ou por qual-
quer de seus subcontratantes que respondem a esta Manifestação 
de Interesse serão de responsabilidade exclusiva do candidato inte-
ressado e não deverão recorrer à EMMEPL. Nota que somente os 
candidatos que observarem aos requisitos mínimos da EMMEPL 

dos serviços.

Nota que apenas os candidatos que atendem aos requisitos mínimos 
-

viços.

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, 
LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO FORNECIMENTO DE PETRÓLEO 

DE GÁS MARINHO DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE PARA APOIAR AS OPERAÇÕES DE 
PERFURAÇÃO EM ÁGUAS ULTRA-PROFUNDAS NO ALTO MAR DA REPÚBLICA DE 

MOÇAMBIQUE NO BLOCO ANGOCHE 5B E ZAMBÉZE Z5-C & Z5-D
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, Limitada 
(EMMEPL) invites interested service providers that are duly 

(“Expression 
of Interest”) to provide Low Sulfur Marine Gas Oil (LSMGO) 
from an onshore location in Pemba, province of Cabo Delgado, 
Mozambique to support drilling in the Angoche A5-B and/or 
Zambezi Z5-C and Z5-D exploration blocks offshore Republic 
of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes provision of International Marine 
Organization (IMO) low sulfur marine gas oil (LMGO) with 
</= 0.1% Sulfur for ExxonMobil Moçambique Exploration & 
Production, Limitada (“EMMEPL”) marine support vessels 

operations. 
The program currently consists of one exploration well with an 
optional second well (each estimated 45 days duration). The 
service provider must be fully prepared to execute services no 
later than 1st October 2020.

REQUIRED DOCUMENTS
All interested contractors are required to pre-qualify by 
submitting the following documentation to EMMEPL on or 
before 8 November 2019 by 5PM (Maputo Time).

1. Cover letter including statement of interest in performing 
the work, contractor details and contact information

2. Details of relevant experience providing similar services 
from Pemba, Mozambique and existing facilities you 
have in area to support these operations

3. Details of necessary permits and approvals to supply 
Marine fuel in Mozambique, and information of storage 
capacities, transfer capacity and facilities to support 
Marine Fuel supply in Pemba

4. Details of Mozambican company registration, 
Mozambican partnerships, suppliers and/or subcontractors 
that contractor plans to engage in support of the project

5. CVs of key management, technical personnel and 
company organization chart

6. Details of contractor’s Safety, Security, Health 
and Environmental (SSH&E) Policy and SSH&E 
Management System. 

7. Safety statistics for the past three years including details 
of incidents, injuries, high potential near-misses, and 
environmental incidents 

8. Statement on local content and use of local suppliers 

 Any additional information on related capabilities to support 
supplier’s submittal

DOCUMENT SUBMISSION:
Interested contractors must send the documents listed in the 
Required Documents section electronically via the following 

email address – Mozambique2019@exxonmobil.com. The 
documents must be delivered in English on or before 8 November 
2019 by 5PM (Maputo Time).

Submissions delivered after the due date/time will not be 
evaluated or further considered.

The purpose of the information and documents is to identify 

relevant experience. EMMEPL will evaluate the requested 

contractor in the list for invitation to tender for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and 
does not represent or constitute any promise, offer, obligation 
or commitment of any kind on the part of EMMEPL to enter 
into any agreement or arrangement with interested contractors 
participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall 
not be considered as a commitment on the part of EMMEPL 
to enter into any agreement or arrangement with interested 

claim any indemnity from EMMEPL.

The interested contractor should NOT submit or otherwise 

or material.

such information or material submitted with this Expression of 
Interest.

The interested contractor understands that EMMEPL does not 

or any information disclosed by the interested contractor in 
response to this Expression of Interest. 

The interested contractor agrees that it will not place any 
restrictive notices on any document. However, if interested 
contractor places a notice, EMMEPL is hereby authorized to 
nullify, obliterate, remove or disregard any such restrictive 
clauses and EMMEPL shall be free to use or disclose any or 

parties without consulting with the interested contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its 
subcontractors replying to this Expression of Interest shall be 
solely the interested contractor’s responsibility and shall be fully 
born by the interested contractor and shall have no recourse to 
EMMEPL.

Note, that only contractors which meet EMMEPL’s minimum 

services.

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, LIMITADA PUBLIC 
ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST IN PROVIDING LOW SULFUR MARINE 
GAS OIL TO SUPPORT ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B AND ZAMBEZI Z5-C & Z5-D
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A ExxonMobil Mozambique Exploration and Production, Li-
mitada (EMMEPL) convida aos prestadores de serviços de per-
furação interessados e que estejam
apresentar a sua manifestação de interesse (“Manifestação de In-
teresse”) para fornecer Embarcações de Apoio Marítimo para ope-
rações de perfuração nos blocos de exploração Angoche A5-B e/ou 
Zambeze Z5-C e Z5-D no alto mar da República de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de embarcações de 
apoio marítimo, para prestar apoio em operações de plataformas de 

-
gado, Moçambique. O candidato poderá também ser considerado 
para futuras campanhas no alto mar.

-
citação devem apresentar propostas para até três (3) embarcações 
de abastecimento de plataformas grandes, com um mínimo de oi-
tenta (80) metros de comprimento, construído em 2012 ou poste-
riormente, e uma (1) embarcação de intervenção de suporte rápido, 
construído em 2012 ou posteriormente, para apoiar o programa de 
perfuração no alto mar.

Actualmente, o programa no alto mar consiste em um poço de ex-
ploração com um segundo poço opcional (cada um com a duração 
estimada de ~ 45 dias), com uma data de início de perfuração dese-
jada para meados do 4o

acelerar até meados do 3o Trimestre de 2020.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Todos os prestadores de serviços interessados deveram se pré-

antes de 8 de Novembro de 2019 até as 17:00 Horas (horário de 
Maputo)

1. Carta de apresentação com indicação de interesse na exe-
cução do trabalho, detalhes do candidato e informações de 
contacto.

2. Detalhes do registo actual ou proposto da empresa moçam-
bicana, incluindo quaisquer parcerias existentes ou propos-
tas.

3. 

fornecidos que atendam aos requisitos mínimos de tamanho 
e idade e capazes de operar em condições metoceanas com-
plexas com altas correntes de superfície.

4. Detalhes da experiência actual e recente no fornecimento 
de embarcações de apoio marítimo semelhantes para Óleo e 
Gás no alto mar, apoiando operações de perfuração no alto 
mar em condições metoceanas complexas a nível global e 
em Moçambique.

5. 

6. eio 
ambiente do contratado.

7. Detalhes de quaisquer incidentes ou acidentes na história da 
sua empresa.

8. Declaração sobre o conteúdo local e o uso de fornecedores 
locais.

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar os documentos listados 
na secção “Documentos Necessários” através do seguinte endereço 
eletrónico - Mozambique2019@exxonmobil.com. Os documentos 
devem ser enviados em inglês em ou antes de 8 de Novembro de 
2019, pelas 17:00 Horas (horário de Maputo).
Os documentos enviados após a data/hora não serão avaliados ou 
considerados.

-
-

e, se satisfeito, incluirá o candidato interessado na lista para o con-
vite para a prestação de serviços.

Este inquérito não será considerado como um convite de licitação 
e não representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação 

-
trar em qualquer acordo ou compromisso com os candidatos inte-
ressados que participem neste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidos no âmbito do pedido não 

celebrar qualquer contrato ou acordo com o candidato interessa-
do, nem autorizará a empresa do candidato interessado a reclamar 

-
-

teresse.

-
ma obrigação de sigilo em relação aos itens adquiridos ou qualquer 
informação divulgada pelo candidato interessado em resposta a esta 

-

ou divulgar qualquer ou todas as informações nela contidas para 

Quaisquer custos incorridos pelo candidato interessado ou por 
qualquer de seus subcontratantes que respondem a esta Manifesta-

dos serviços.

Nota que apenas os candidatos que atendem aos requisitos míni-
-

los serviços.

ANÚNCIO PÚBLICO DA EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 
LIMITADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA EMBARCAÇÕES DE APOIO 

MARÍTIMO PARA OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO EM ÁGUAS ULTRA-PROFUNDA NO ALTO 
MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO ANGOCHE 5B E ZAMBEZI 5C
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ExxonMobil Moçambique Exploration and Production, Li-
mitada, (EMMEPL) invites interested providers that are duly 

Expression of 
Interest -
tions on Angoche A5-B and/or Zambezi Z5-C and Z5-D explo-
ration blocks offshore Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the provision of marine support ves-

-
que.  The provider may also be considered for future offshore 
campaigns.  

-
-

mum of eighty (80) meters in length, built from 2012 or later, 

to support the offshore drilling program. 

The offshore program currently consists of one exploration well 
with a optional 

second well (each estimated ~ 45 days duration), with a desired 

mid 3Q 2020.

REQUIRED DOCUMENTS
All interested service providers are required to pre-qualify by 

-
fore  (Maputo Time).

1. Cover letter including statement of interest in performing 
the work, contractor details and contact information

2. Details of current or proposed Mozambican company 
registration, including any existing or proposed partner-
ships.  

3. -

that meet the minimum size and age requirement, and ca-
pable of operating in complex metocean conditions with 
high surface currents. 

4. Details of current and recent experience providing simi-
lar marine support vessels for offshore Oil & Gas sup-
porting offshore drilling operations in complex metocean 
conditions both worldwide, and in Mozambique. 

5. 

6. 
Environmental plan. 

7. Details of any incidents or accidents in the history of 
your company.

8. 

DOCUMENT SUBMISSION:
-

quired Documents section electronically via the following email 
address – Mozambique2019@exxonmobil.com. The documents 
must be delivered in English on or before November 8, 2019 by 

(Maputo Time).

-
luated or further considered.

The purpose of the information and documents is to identify 
-
-

in the list for invitation to tender for the services.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and 
does not represent or constitute any promise, offer, obligation 

into any agreement or arrangement with interested contractors 
participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall 

enter into any agreement or arrangement with interested con-

The interested contractor should NOT submit or otherwise dis-

or material.

such information or material submitted with this Expression of 

-
quired or any information disclosed by the interested contractor 

-
tractor agrees that it will not place any restrictive notices on 
any document. However, if interested contractor places a notice, 

free to use or disclose any or all of the information contained 

interested contractor.

Any costs incurred by the interested contractor or any of its sub-

by the interested contractor and shall have no recourse to EM-

services.

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION, LIMITADA
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST

FOR MARINE SUPPORT VESSELS FOR ULTRA-DEEPWATER DRILLING OPERATIONS 
OFFSHORE THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B AND ZAMBEZI 5C & 5D
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Um grupo que passa desper-
cebido e que está envolvi-
do de perto no processo 
de reciclagem de resíduos 

sólidos é o dos catadores, onde a 

maioria encontra na profissão uma 

alternativa para o emprego. São 

cerca de duas centenas na lixeira de 

Hulene, que enfrentam vários pro-

blemas entre os quais, preconceito 

e a falta de respeito.

A lixeira de Hulene, localizada nos 

arredores da cidade de Maputo, 

é o espelho disso. Cerca de duas 

mil toneladas de resíduos sólidos 

são produzidos, diariamente, nas 

nossas casas, no bairro, na rua, na 

indústria, nos mercados e noutros 

locais. 

Anualmente, mais de um milhão 

de toneladas de coisas consideradas 

inúteis são depositadas na lixeira. 

Esses volumes são apenas produzi-

das na cidade de Maputo.    

Em Moçambique, o sistema de co-

lecta selectivo de lixo ainda é frá-

gil ou quase inexistente e as con-

sequências são notáveis quer para 

a saúde pública bem como para o 

meio ambiente.   

Com a municipalização do país, 

em 1998, a gestão de resíduos só-

lidos passou para jurisdição dos 

municípios, mas o “fardo” é tão 

enorme que nenhuma autarquia 

consegue carregar. Em 2012, o Go-

verno, através do Ministério para a 

Coordenação da Acção Ambiental 

(MICOA), aprovou a Estratégia 

de Gestão Integrada de Resíduos 

Urbanos em Moçambique com ob-

jectivo de fornecer bases para uma 

gestão integrada de resíduos sóli-

dos. Na mesma senda, também foi 

aprovado o Regulamento Sobre a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urba-

nos resumido no Decreto 94/2014 

de 31 de Dezembro cujo objectivo 

era rever as normas e procedimen-

tos relativos à gestão correcta de re-

síduos sólidos urbanos resultantes 

das actividades humanas, dadas as 

consequências nefastas que a sua 

má gestão acarreta para a saúde pú-

blica e o meio ambiente.

Contudo, mesmo com estas re-

formas, milhares de toneladas 

produzidas na capital do país não 

recebem tratamento adequado e 

continuam a ser depositadas numa 

lixeira à céu aberto, abrindo espaço 

para a contaminação do meio.

É no meio dessa imundície, chei-

ros nauseabundos, degradação do 

meio, que centenas de moçambi-

canos vivem do que os outros não 

querem mais. Trata-se de gente que 

acredita que o lixo é a fonte de ri-

queza. Através do lixo pode-se ga-

nhar a vida e sustentar famílias. 

É gente que trabalha em três tur-

nos a busca de melhores resíduos 

descartadas. Estamos a falar de ca-

tadores de lixo. Os ambientalistas 

anónimos que têm reduzido signi-

ficativamente a quantidade de lixo 

que seria depositado nas lixeiras, 

permitindo maior tempo de vida 

Salvar o ambiente e ganhar a vida valorizando coisas inúteis

Catadores: os heróis do lixo
Por Raul Senda

das depósitos e o aproveitamento 

dos resíduos sólidos, sendo que são 

recolhidos grandes quantidades de 

plásticos, vidro, resíduos orgânicos, 

metal e outros que se continuas-

sem na lixeira seriam queimados, 

poluindo o ar através da libertação 

de fumo que proporcionam a con-

taminação dos solos e águas subter-

râneas, provocando não só a degra-

dação do ambiente, mas também 

compromete a saúde e o bem estar 

do homem e de outros animais.

Maria Seriasse, 38 anos e mãe de 

cinco filhos, é uma dessas pessoas. 

“Grande parte da minha vida pas-

sei no meio de muitas dificuldades. 

Os meus pais eram desempregados 

e viviam de pequenos negócios. Ti-

nham vários filhos por sustentar. 

Olhei para os lados e não tinha ou-

tra alternativa. Logo, pensei que ti-

nha que arranjar algo para o susten-

to. Vim a lixeira a convite de uma 

amiga. Pela manhã, íamos a escola e 

a tarde fazíamos trabalho na lixeira. 

Mas foi por pouco tempo, porque 

não era possível conciliar as duas 

coisas. Catar lixo foi prioridade. 

Estou nesta actividade há mais de 

20 anos”, explicou.

Conselho municipal
Os catadores são os verdadeiros 

heróis. Dão valor a produtos consi-

derados inúteis pelo resto da socie-

dade e protegem o meio ambiente. 

Sem botas, sem luvas e nem más-

caras, os catadores convivem com 

todo tipo de lixo desde doméstico, 

industrial e até hospitalar. 

Mas como conta Maria Siriasse, 

isso é de menos. Há situações em 

que os colectores se deparam com 

corpos de crianças recém-nascidas 

e em estado de decomposição. 

Sérgio Renato de Matos, enge-

nheiro ambiental e docente uni-

versitário, conta que na enorme 

montanha que caracteriza a lixeira 

de Hulene, todo lixo orgânico apo-

drece e produz metano, um dos ga-

ses que contribuem para aumentar 

a camada de ozono. Grandes cha-

minés de fogo libertam fumos tóxi-

cos dia e noite a poucos metros dos 

catadores. 

Explica que o outro problema que 

se verifica na lixeira são as águas 

negras acumuladas em redor do 

montão de lixo. São águas negras 

que libertam cheiros nauseabundos 

e atraem todo tipo de vectores de 

vários tipos de doenças. Ademais, 

na zona onde localiza-se a lixeira 

de Hulene, o lençol freático é baixo, 

o que abre espaço para a contami-

nação das águas do subsolo e mi-

lhares de toneladas de resíduos só-

lidos produzidas na capital do país, 

não recebem tratamento adequado. 

Segundo o ambientalista, o ideal 

seriam os aterros sanitários. 

Nos últimos tempos, a catagem de 

lixo está a ganhar mais valor com 

o surgimento de cooperativas que 

compram o material reciclável. 

Os catadores recolhem a grande 

parte do lixo reciclável, arrumam 

em sacos, prensam e vendem às 

cooperativas de reciclagem em qui-

logramas. Quanto mais peso tiver 

o lixo melhor é para o captador, 

porque a receita é maior. A busca 

de produtos de peso maior faz com 

que se ignore o resto do lixo como é 

o caso de sacos plásticos.

Dependendo do círculo de recolha 

dos resíduos e das entidades envol-

vidas para a compra dos resíduos o 

preço que cada resíduo é vendido 

por quilograma pode variar, sendo 

que em média mensalmente um ca-

tador consegue cinco mil meticais 

pela venda de diferentes artigos re-

colhidos, podendo aumentar o va-

lor se conseguir recolher materiais 

mais valiosos como os cartuchos 

de toner, resíduos electrónicos, alu-

mínio, etc. Infelizmente, para esse 

tipo de actividades, as mulheres não 

conseguem ter um espaço pois os 

mais fortes (homens) usam a força 

para adquirir esse tipo de resíduos, 

subindo nos camiões em movimen-

to.

Dados do Conselho Municipal da 

Cidade de Maputo indicam que 

das cerca de duas mil toneladas de 

resíduos sólidos, depositadas dia-

riamente na lixeira de Hulene, 10% 

são compostos por plástico, 12% de 

papel, 4% de vidro, 1% de metais, 

67% de lixo orgânico e o remanes-

cente de outros tipos.      

É com dinheiro de catagem de lixo 

que Félix Xavier, 35 anos, cria seus 

quatro filhos. Hoje, trabalha como 

intermediário entre os catadores e 

os compradores. Ajuda os catado-

res a identificar o lixo reciclável e 

na selecção. 

Disse que, ao reciclar lixo, os ca-

tadores estão a prestar um serviço 

gratuito a sociedade, ao governo e 

ao  meio ambiente. Mas ninguém 

os reconhece. Pelo contrário, a so-

ciedade trata-os como marginais, 

desocupados ou pessoa sem ne-

nhum valor social. 

“As pessoas esquecem que com a 

colecta de lixo, de forma honesta, 

educamos nossos filhos, sustenta-

mos famílias  e construímos nossos 

lares. Somos pessoas que com  ho-

nestidade e dignidade construímos 

nossas vidas”, desabafou.

Sara de Abreu, ambientalista, fala 

da importância de reciclagem de 

lixo. Aponta como exemplo o papel. 

Diz que para que resma do papel 

chegue aos nossos escritórios ou 

casas, cortam-se árvores para tirar 

a madeira, transporta-se a madeira 

até a fábrica e produz-se o papel. 

Nesse processo consomem-se com-

bustíveis, liberta-se gases e resíduos 

sólidos. Os combustíveis produzem 

gases poluentes que vão para o es-

paço, os resíduos são libertados em 

esgotos, rios ou descartados a céu 

aberto, degradando o meio am-

biente. Mas quando o mesmo pa-

pel é reciclado o processo é outro. 

Isto é, com o reaproveitamento do 

material os níveis de poluição caem 

74% em relação ao processo origi-

nal e os nível de resíduos produzi-

dos baixa para 35%. 

Sara Abreu explica que, a partir do 

momento em que o cidadão conse-

gue, na sua casa, separar o lixo pro-

duzido, está a contribuir na preser-

vação do meio ambiente. 

Sublinha que, infelizmente, em 

Moçambique, com o aumento da 

classe média, o consumo também 

cresceu. É que, com mais recursos, 

os moçambicanos querem facilitar 

cada vez mais o seu dia-a-dia e o 

descartável acaba sendo opção mais 

rápida e prático porque é só com-

prar, consumir e deitar fora. Porém, 

as consequências são bem notáveis. 

São milhares de toneladas de lixo 

que vão para as lixeiras. 

Por exemplo, em 2013, a lixeira 

de Hulene ocupava 188 hectares e 

hoje ocupa quase 250 hectares.

“Precisámos de mudar a nossa ro-

tina de casa. Na hora de comprar 

o produto é importante avaliar o 

nível de reciclabilidade. O leite e 

o sumo em pacotes são práticos 

porque é maleável e conserva o 

produto. Mas esses pacotes têm 

uma reciclagem incipiente e são 

formados por várias camadas. Tem 

uma camada de papel, de alumínio 

e de plástico. Portanto, em vez de 

comprar cinco unidades de sumo 

em pacotes, melhor seria comprar 

sumo concentrado de cinco litros 

que vem numa única garrafa”, ex-

plica a ambientalista.

Sublinha que para que o sistema 

funcione todos devem colaborar. O 

cidadão deve separar lixo, o gover-

no deve construir aterros sanitários 

e as empresas de reciclagem devem 

reaproveitar o lixo descartado.

Valorização do catador 
A Associação de Valorização de 

Resíduos e Promoção da Cidada-

nia (VALOR) é uma das várias or-

ganizações que trabalham na reci-

clagem do lixo e na valorização do 

papel do catador.
Marcelino Nivali, oficial de Projec-
tos da VALOR, conta que a asso-
ciação está focada no desmantela-
mento de resíduos não funcionais 
e encaminha-los para a reciclagem. 
“Já temos alguns materiais que são 
provenientes da reciclagem do lixo 
electrónico como o caso do laptop 
stand que é uma grande inovação 
para suporte de computadores, 
trazendo grandes benefícios como 
a fácil circulação do ar levando o 
aumento de tempo de vida das ba-
terias dos laptops e ajuda na ergo-
nomia”, explica.
Sublinha que a VALOR trabalha 
directamente com um total de 80 
catadores nas lixeiras de Maputo 
e Matola e tantos outros de forma 
indirecta. 
Disse que a ideia é diminuir e eli-
minar a discriminação que os cata-
dores sofrem no decorrer das suas 
actividades.
Aos catadores, a VALOR também 
dá capacitações em higiene, segu-
rança para o tipo de trabalho que 
eles fazem. 
“Só para se ter uma ideia, neste ano, 
15 pessoas perderam a vida em aci-
dentes do tipo atropelamento nas 
lixeiras de Maputo e Malhampse-
ne, e inúmeros acidentes do tipo 
ferimentos.
As garrafas plásticas, caixas de pa-
pelão, sacolas de plástico, bacias são 
os resíduos que mais são recolhi-
dos. 
Sublinha que, actualmente, a VA-
LOR tem organizado e participado 
em campanhas de educação am-
biental e de cidadania, de modo a 
consciencializar a população sobre 
os riscos dos resíduos eléctricos e 
electrónico, redução do desperdício 
de energia, água e papel e mostran-
do a importância de fazer a separa-
ção dos resíduos sólidos.
Explica que a reciclagem do lixo 
permite a diminuição da supressão 
dos recursos naturais para a produ-
ção de vários materiais, levando as-
sim a implementação do princípio 
da sustentabilidade no que diz res-
peito ao suprimento das necessida-
des do presente sem comprometer 

a satisfação das futuras gerações.

Além de salvar o ambiente, a catagem de lixo é uma fonte de renda para muitas famílias
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Venâncio Calisto (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Um país faz-se de Homens cujo engajamento pelas 

causas do colectivo norteiam suas acções. Esta frase, 

embora meio desajeitada, lembra o fundamento do 

existencialismo defendido por Sartre: cada Homem 

é responsável pela humanidade inteira. A acção de cada um 

de nós, seja ela boa ou má, é uma mensagem de extrema in-

fluência para a humanidade. Infelizmente, para fugir dessa 

dura e pesada verdade, muitos optam por enclausurar a cons-

ciência dentro do casulo do egoísmo e fazer do seu umbigo o 

centro do universo.  

Felizmente não foi essa a escolha de Joaquim Chissano ( JC), 

um homem que decidiu dedicar a sua vida às causas do país. 

Desde a adolescência que tem militado e advogado pelo 

bem-estar do povo moçambicano. Dos seus inúmeros feitos 

podemos destacar a sua imprescindível contribuição para a 

independência do país e a assinatura dos acordos de paz de 

1992, que puseram termo a guerra-civil entre o governo e 

a Renamo. São esses factos que fazem com que o primei-

ro presidente de Moçambique democrático seja reconhecido 

mundialmente como o embaixador da paz e exemplo de boa 

governação, tendo por via disso sido galardoado com o pré-

mio Mo Ibrahim. 

JC completou na passada terça-feira, 22 de Outubro, o seu 

80º aniversário natalício. Apesar de estar, quase 15 anos fora 

do governo, continua a ser um exemplo e inspiração. A sereni-

dade e o ar introspectivo são feições que mais o caracterizam. 

O seu percurso político, que começa com a fundação da Fre-

limo em 1962 e acompanha todas incidências históricas do 

país até aos dias de hoje são indubitavelmente lições para to-

dos moçambicanos. E consciente de que é preciso preparar 

e proteger as novas gerações, JC passou o seu aniversário na 

companhia das crianças e adolescentes internadas na Enfer-

maria de Hemato-oncologia no HCM, que tal como nós, lhe 

desejaram muitos mais anos de vida e sucessos.

A narrativa visual desta edição traz alguns momentos mar-

cantes da vida e obra do vovô Dambuza, como também é 

conhecido. JC nasceu a 22 de Outubro de 1939 em Malehice, 

no distrito de Chibuto, província de Gaza.

Dambuza
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Deu a cara a contrariar os polé-
micos números dos órgãos elei-
torais sobre o recenseamento 
em Gaza. O presidente Filipe 

Nyusi não gostou e ameaçou “cortar o 
capim alto” que estava a crescer no Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE). 
O então presidente, Rosário Fernan-
des, colocou o lugar à disposição. Esta 
semana, foi Arão Balate que cessou 
funções de director de Censos e Inqué-
ritos.

Tudo começou quando, no fim do re-
censeamento eleitoral deste ano, o 

-
-

011 eleitores em Gaza. 

-

-

-
-

-

-

-

de consciência tranquila visto que o seu 

sem citar nomes, que “se você fica no 
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SAVANA soube que a me-
dida se enquadra numa acção da nova 

recebi via redes sociais, mas ela hoje 
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vergonha de Gaza. 
-

-

ser alcançados em 2040. 
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que cresce alto. 
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aqueles que estão juntos, não consegue 

avisou que “hão-de ser tirados como 
-
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-
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A saga continua no INE
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bondoso, houve mesmo mesas que não abriram e distritos que tiveram 

apparatchik -
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Em voz baixa

-

Arão Balate: o capim que também foi cortado!

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
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Barclays Bank Moçambi-
que anunciou, nesta quar-
ta-feira, em Maputo, pre-
parativos para a mudança 

do seu nome para Absa Bank Mo-
çambique. A nova designação será 
assumida oficialmente a 11 de No-
vembro de 2019.

Segundo o administrador delegado 

do banco, Rui Barros, esta mudan-

ça surge na sequência da decisão 

de 2018 da empresa-mãe, o Grupo 

Absa, de mudar a marca em todas 

as operações no continente. Até 8 

de Novembro o Banco continuará 

ainda a operar como Barclays.

O Banco faz parte do Grupo Absa, 

um grupo bancário, com presença 

em 12 países e com activos totais de 

cerca de USD91 mil milhões.

“Dada a dimensão significativa da 

mudança, temos vindo a introduzir 

a paleta de tons quentes do Absa 

nos nossos balcões e, enquanto nos 

prepararmos para alterar o nosso 

Barclays Moçambique muda de nome
nome, começámos hoje também 

a introduzir o novo logotipo em 

balcões e ATM’s em todo o país, 

para garantir uma mudança gra-

dual e natural, para o conforto e 

tranquilidade dos nossos clientes e 

parceiros. É um processo complexo, 

de índole tecnológica, de imagem, 

regulamentar, legal e de cultura or-

ganizacional que começou há cerca 

de 2 anos e estamos agora na recta 

final, muito entusiasmados com o 

que aí vem!”, afirmou Rui Barros.

Barros fez igualmente notar que a 

mudança de marca do Barclays em 

Moçambique faz parte de um dos 

maiores e mais ambiciosos projec-

tos de mudança de marca na his-

tória do continente, fazendo parte 

de um programa de transição mais 

abrangente, em vários países africa-

nos, por parte do Grupo Absa.

O Grupo Absa é um dos maiores 

grupos de serviços financeiros de 

África, oferecendo um conjunto 

integrado de produtos e serviços na 

banca de retalho e de negócios, na 

banca corporativa e de investimen-

to, na gestão de património, gestão 

de investimentos e seguros. 

Barros sublinha que todos os car-

tões, contas, cheques, e chaves de 

acesso permanecerão activos e em 

funcionamento, tal como antes. 

“O Barclays não irá solicitar infor-

mações adicionais a nenhum clien-

te durante este período, e todos os 

registos bancários permanecerão 

inalterados após a mudança. Para o 

maior conforto e comodidade dos 

seus clientes, o Banco alerta que o 

cliente não terá que tomar qual-

quer acção decorrente da mudança 

da marca, nem de alterar palavras-

-chave de acesso aos serviços do 

Banco. Os cartões e cheques com 

a marca Barclays poderão ser uti-

lizados sem qualquer restrição após 

o dia 11 de Novembro, contudo o 

Banco irá proceder à sua substitui-

ção gradual ao longo dos próximos 

meses”, frisou.

A 
Cornelder de Mo-
çambique SA (CdM), 
por ocasião das ce-
lebrações do seu 21º 

aniversário, promove, no pró-
ximo dia 9 de Novembro, na 
cidade da Beira, província de 
Sofala, a terceira edição da 
‘‘Légua da Beira”, uma com-
petição popular, com um per-

curso de 7.5 quilómetros. 
Espera-se que o evento - cujo 

objectivo é fomentar a activi-

dade desportiva, promovendo, 

desta feita, a saúde e o bem-

-estar - envolva cerca de três 

mil atletas, entre locais e es-

trangeiros.

A competição terá como ponto 

de partida e chegada o Largo 

dos Portos e Caminhos de 

Ferro de Moçambique (CFM) 

e irá movimentar atletas de 

várias categorias, tais como: 

Populares, Veteranos, Federa-

dos, Trabalhadores da CdM, 

Comunidade Portuária, Estu-

dantes e Hinterland. 

Na corrida, que acontece sob 

o lema “Juntos Corremos pela 

Beira”, estão em jogo, como 

tem sido habitual, prémios 

monetários aliciantes, avalia-

dos em mais de 1 milhão de 

meticais.

As inscrições terão lugar no 

edifício do Pavilhão dos Des-

portos da Beira, nas instalações 

Um milhão para 
vencedores

da Associação Provincial de 

Atletismo de Sofala (APAS), 

com início previsto para o dia 

18 de Outubro e o término no 

dia 5 de Novembro. 

Esta prova, que conta com as-

sessoria técnica da APAS, se-

gue regulamentos em vigor na 

modalidade e o apuramento 

dos resultados será feito por 

cronometragem electrónica, 

processada por uma entida-

de especializada e com ampla 

experiência em eventos deste 

tipo. 

No mesmo local – Largo dos 

CFM -, serão realizadas, em 

simultâneo, actividades como 

uma Feira de Saúde, no qua-

dro do tradicional programa 

denominado “Porto Saudável”, 

que integra uma série de abor-

dagens no campo da saúde e 

bem-estar físico e mental, no-

meadamente testes de HIV/

SIDA, diabetes, tensão arterial 

e consultas de oftalmologia.

Haverá ainda espaço para a 

realização de sessões de ginás-

tica aeróbica, música e teatro, 

para além da disponibilização 

de serviços de identificação 

civil e de atribuição de NUIT, 

oferecidos pelo Departamento 

de Identificação Civil-DIC e 

pela Autoridade Tributária de 

Moçambique (AT), respecti-

vamente.

Na sequência das Decisões 
Finais de Investimento 
(DFI), para a exploração 
de gás natural na ba-

cia do Rovuma, na província de 
Cabo Delgado, a taxa de juro, em 
vigor, poderá ser reduzida pelo 
Comité de Política Monetária, 
em finais deste mês, devendo ser, 
adicionalmente, reajustada em 
Dezembro próximo.

Esta tendência, segundo o eco-

nomista chefe do Standard Bank, 

Fáusio Mussá, poderá ocorrer, 

igualmente, ao longo do próximo 

ano, com algum impacto positivo 

para a economia nacional.

O economista fez este pronun-

ciamento à margem do Standard 

Bank Master Class, uma inicia-

tiva da Incubadora de Negócios 

desta instituição financeira, ocor-

rida, recentemente, em Maputo, 

visando a capacitação e desenvol-

vimento das Pequenas e Médias 

Empresas (PME), por forma a 

beneficiarem das oportunidades 

que os projectos de Gás Natural 

Liquefeito (GNL) oferecem.

“Com o encaixe financeiro re-

sultante das DFI, existem vários 

tipos de impactos que podemos 

esperar no país. O primeiro seria 

de alguma estabilidade cambial. 

Standard Bank prevê redução 
da taxa de juro

Moçambique depende muito de 

importações. Tem um défice na 

balança de transacções corren-

tes, pelo que é de se esperar que 

à medida que iniciar a exportação 

do GNL, o País vai gerar exce-

dentes de moeda externa, que vão 

ajudar a manter a moeda relativa-

mente estável”, explicou.

Neste contexto, conforme sus-

tentou, é também de se esperar 

que o Banco Central esteja mais 

confiante para continuar a cortar 

as taxas de juro: “A partir daí, nós 

pensamos que haverá uma série 

de efeitos positivos para a econo-

mia nacional”, frisou.

“Mas se torna imperioso perce-

ber que o GNL, por si só, não 

vai resolver os problemas do País. 

Para que haja estabilidade econó-

mica é preciso perceber o papel 

que a agricultura pode desem-

penhar em Moçambique e como 

capacitá-la, para que o país deixe 

de depender de uma agricultura 

de subsistência e experimente 

uma melhoria da produtividade 

agrícola, assim como o desen-

volvimento da cadeia de valor do 

sector”.

Na opinião do economista chefe 

do Standard Bank, se Moçambi-

que adoptar políticas económicas 

que ajudem a canalizar os recur-

sos do sector do gás para o sec-

tor da agricultura, visando a sua 

capacitação e transformação, ter-

-se-á, a prazo, uma melhoria do 

rendimento da população. 

“Se todo este investimento não 

for capaz de gerar excedentes 

a serem investidos para outros 

sectores da economia, então te-

remos duas economias isoladas: 

uma economia tradicional que 

não conversa com a nova econo-

mia que vai ser gerada pelo gás 

em Moçambique, colocando-se 

grandes dúvidas sobre a sustenta-

bilidade e ainda sobre um cresci-

mento económico não inclusivo”, 

disse. 

Sobre a grande animosidade ge-

ral que decorre das DFI, o eco-

nomista referiu ser necessária 

uma acção coordenada e uma 

gestão macroeconómica saudá-

vel, sendo, sobretudo, premente 

que haja uma boa governação, 

uma vez que esses recursos po-

dem, também, ser desperdiçados.

No Standard Bank Master Class, 

o banco partilhou com as PME 

as projecções de crescimento da 

economia, a visão geral sobre o 

sector do Petróleo e Gás, mer-

cados cambiais, risco e seguros e 

acesso ao crédito. 
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Visando consubstanciar o trabalho de organização da Venda Informal, corolário do Fórum de Auscultação Pública Sobre a Venda Informal, cujo lema foi: “Por um espaço publico 
mais ordenado e para todos”, para conhecimento do público em geral e dos vendedores informais em particular, vimos comunicar a disponibilidade de bancas, barracas e lojas 

por Distrito Municipal, visando salvaguardar a transparência necessária na concessão dos mesmos, em observância ao Artigo 25, conjugado com o Artigo 29 da Postura Sobre 

Mercados e Feiras, Aprovada pela Resolução Nº 94/AM/2008 de 23 de Outubro.

Reitera-se ao público interessado em adquirir bancas, barracas e espaços nos mercados para seguirem os procedimentos seguintes:

Requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Director Municipal de Mercados e Feiras (reconhecido);

Termo de Compromisso (reconhecido);

Cópia de BI (autenticada);

Cópia do IPA;

Cópia do NUIT.

Estes documentos deverão ser depositados no mercado de preferência na responsabilidade do Fiscal-Chefe do respectivo mercado.

Ver tabelas que se seguem das quais constam as identidades e contactos dos mesmos.

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS

COMUNICADO

Distrito Municipal KaMaxaquene 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Mazambane 40 122 0 162 
2 Khalene Formal 2 158 0 160 
3 Khalene Informal 7 0 0 7 
4 1º de Maio 14 0 0 14 
5 Chai 15 0 0 15 
6 Mafalala 10 18 0 28 
7 Feira de Maxaquene 6 0 0 6 
8 Maxaquene 0 243 0 243 
9 1º de Agosto 23 0 0 23 

10 Peixe 0 0 0 0 
Sub total 117 541 0 658 

Distrito Municipal KaMpfumu 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Central 0 5 0 5 
2 Povo 0 16 0 16 
3 Janeth 0 78 0 78 
4 Praça de Touros 0 0 0 0 
5 Feira P. Touros 10 0 0 10 
6 Mandela I 5 23 0 28 
7 Mandela II 5 0 0 5 
8 Estrela Vermelha 0 0 0 0 
9 4 de Outubro 20 2 0 22 

10 Agostinho Neto 10 8 0 18 
11 FEIMA 2 0 2 2 

Sub total 52 132 2 184 

Distrito Municipal Nhlamankulu 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Xipamanine Formal 17 67 0 84 
2 Xipamanine Informal 12 28 0 40 
3 Xipamanine Bazuca 0 0 0 0 
4 Malanga Formal 0 69 0 69 
5 Malanga Informal 0 230 0 230 
6 Fajardo Formal 3 20 0 23 
7 Fajardo Informal 20 0 0 20 
8 Lhanguene 4 42 0 46 
9 Vulcano 11 117 0 128 

10 7 de Abril 5 234 0 239 
Sub total 72 807 0 879 

MUNICÍPIO DE MAPUTO
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Distrito Municipal KaMubukwana 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Grossista do Zimpeto 0 0 0 0 
2 Anexo MGZ 0 0 0 0 
3 Drive in 30 30 0 60 
4 Zimpeto Retalhista 20 135 0 155 
5 Matendene 81 492 0 573 
6 Mbuzine 120 178 0 298 
7 Malhazine 24 58 0 82 
8 Volante 6 7 0 0 7 
9 George Dimitrov 52 116 0 168 

10 Bagamoyo 10 52 0 62 
11 10 de Novembro 7 21 0 28 
12 25 de Junho 8 100 0 108 
13 Inhagoia 10 20 0 30 
14 Jardim 0 89 0 89 
15 Unidade 7 6 8 0 14 
16 Luís Cabral 0 329 0 329 

Sub total 375 1628 0 2003 

Distrito Municipal KaTembe 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Katembe 4 36 0 40 
2 Chali 56 24 0 80 

Sub Total  60 60 0 120 

Distrito Municipal KaNyaKa 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Peixe   24 0 24 
2 Inhaca         
3 Ribwene   0 0 0 

Total   24 0 24 

Resumo: 
Nº Distritos Barracas Bancas Lojas Total 

1 KaMpfumu 50 132 2 184 
2 Nhlamankulu 72 807 0 879 
3 KaMaxaquene 117 541 0 658 
4 KaMavota 336 897 4 1237 
5 KaMubukwana 359 1628 0 1987 
6 KaTembe 60 60 0 120 
7 KaNyaKa 0 24 0 24 

TOTAL 994 4089 6 5089 

Distrito Municipal KaMavota 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Hulene 0 126 1 126 
2 Polana Caniço 38 90 3 128 
3 Estaleiro 23 0 0 23 
4 Missavane 33 40 0 73 
5 Mavalane 10 8 0 18 

6 
Praça dos 
Combatentes 19 110 0 129 

7 1 de Junho 6 19 0 25 
8 Mahotas 14 6 0 20 
9 Romão 0 46 0 46 

10 3 de Fevereiro 111 150 0 261 
11 Laualane I 7 28 0 35 
12 laualane II 4 95 0 99 
13 Ferroviario 9 24 0 33 
14 Muchapo 48 24 0 72 
15 Magoanine A 9 10 0 19 
16 Albasine 0 48 0 48 
17 Magoanine B 5 0 0 5 

Sub total 336 824 4 1160 
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Desenvolvedores de apli-
cativos, designers, es-
tudantes da área de in-
formática e entusiastas 

de tecnologias reuniram-se, re-
centemente, em Maputo, para 
debater a importância e o campo 
de actuação do DevOps, um con-
junto de práticas de desenvolvi-
mento de software combinadas 
com as operações de tecnologia 
de informação de modo a agregar 
valor ao produto final.

Promovido pela comunidade 

tecnológica, Lepsta Developers 

Maputo, em parceria com a Incu-

badora de Negócios do Standard 

Especialistas aprendem a lidar com os DevOps
Bank, o encontro tinha por ob-

jectivo debater o conceito de De-

vOps, seus campos de actuação e 

a importância do seu estudo, apli-

cabilidade, assim como o seu ciclo 

de desenvolvimento. 

Com esta iniciativa, os promoto-

res pretendem igualmente, reunir 

a comunidade de desenvolvedores 

e interessados na área das tecno-

logias de informação e comunica-

ção para obter a noção de como 

é que o ecossistema funciona e 

cresce, de modo a expandir as téc-

nicas de programação futuristas, 

visando dinamizar o progresso da 

comunidade de desenvolvedores, 

no País.

Abordado momentos após o en-

contro, o orador principal, Ed-

gêncio da Calista, software de-

veloper da Jembi Health Systems 

NPC, explicou que DevOps tem 

sido adoptado a nível de equipas 

de desenvolvimento de software, 

O 
activista social, jorna-
lista e académico mo-
çambicano, Boaventura 
Monjane, foi nomeado 

membro do Conselho de Admi-

nistração (CA) do SeedChan-

ge, uma respeitada organização 

canadiana, que trabalha com 

agricultores em todo o mundo 

para fortalecer suas capacidades 

de produzir alimentos de forma 

sustentável e com sementes lo-

calmente adaptadas. Hoje (25 de 

Outubro) Monjane toma posse e 

junta-se a outros 11 membros do 

CA, que se reúnem por dois dias 

na cidade de Ottawa, capital do 

Canadá.

O SeedChange, anteriormente 

conhecido como USC Canadá, é 

uma organização sem fins lucra-

tivos, fundada em 1945 por Lotta 

Hitschmanova como o Comité 

de Serviço Unitário do Canadá 

(Unitarian Service Committee 

of Canada). A fundadora foi uma 

refugiada tcheca que havia fugido 

da ocupação nazista na Europa e 

estava determinada a ajudar as ví-

timas da guerra a reconstruir suas 

vidas.

Activista moçambicano 
no CA do SeedChange 
do Canadá

O nome da organização foi ac-

tualizado em Outubro de 2019, 

alguns meses antes de completar 

seu 75 anos desde a sua fundação.

Monjane é nomeado para o 

Conselho de Administração do 

SeedChange pelo reconhecimen-

to de seu trabalho de militância 

e de pesquisa (académica e acti-

vista) sobre a questão agrária em 

Moçambique e noutros países do 

continente Africano. Trabalhou 

com o Secretariado Internacional 

do movimento internacional de 

camponeses, Via Campesina, e 

com a União Nacional de Cam-

poneses, UNAC, durante vários 

anos. É actualmente doutorando 

no Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra e pes-

quisador associado no Instituto 

Africano de Estudos Agrários 

Sam Moyo, baseado em Harare.

A missão do SeedChange é a de 

construir a soberania alimentar, 

trabalhando com parceiros para 

melhorar a biodiversidade, pro-

mover a agricultura ecológica e 

combater as desigualdades.  A 

organização é administrada por 

uma equipe de 25 profissionais 

baseada na sua maioria baseada 

em Ottawa

assim como pelo pessoal que gere 

as infraestruturas de tecnologias 

de informação.

Para um dos desenvolvedores que 

participou no evento, Leonardo 

Banze, o encontro serviu para ter 

a noção sobre os objectivos da 

aplicação do DevOps: “Percebi 

que se trata de tirar vantagens 

para o futuro, pois a sua imple-

mentação tem a ver com uma 

nova cultura e uma nova forma 

de trabalhar”, frisou.

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo


