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A 
Electricidade de Moçam-
bique (EDM), a empresa 
pública que detém mono-
pólio no fornecimento de 

energia eléctrica no país, deverá 

responder em Tribunal por alegada 

injustiça laboral. A empresa está a 

ser processada por antigos traba-

lhadores que se queixam de terem 

sido prejudicados no processo de 

restruturação da eléctrica.

Tudo começou com o Mapeamen-

to de Trabalhadores na EDM, uma 

medida introduzida no reinado 

de Mateus Magala, o presidente 

do Conselho de Administração 

(PCA) que ficou na história como 

aquele que procurou “colocar or-

dem” numa empresa sob assalto 

pela nomenclatura ligada ao parti-

do no poder.

Magala, dos poucos que não são 

militantes de cartão em punho na 

Frelimo, era descrito como estando 

a desmantelar cartéis de máfia ins-

talados numa empresa transforma-

da em vaca leiteira da elite política, 

a mesma que levou outras empresas 

públicas à falência, casos da extin-

tas Moçambique Celular (Mcel) e 

Telecomunicações de Moçambique 

(TDM), hoje T-Mcel, em resulta-

do da fusão das duas firmas.

Um exemplo da ofensiva de Maga-

la na EDM foi a denúncia pública 

de possíveis esquemas de corrupção 

na compra de contadores de elec-

tricidade.

O economista chegou a dizer que 

os contadores, que eram comprados 

a USD 120 custavam, na verdade, 

USD 30 dólares, uma sobrefactura-

ção de USD 90.

Na ocasião, o então PCA também 

levantou a possibilidade dessa ver-

ba ser perdida no procurment, tendo 

decidido introduzir novas regras no 

processo.

A introdução de concurso para a 

ocupação de cargos de direcção na 

empresa, contra o antigo modelo de 

nomeação por confiança, foi uma 

outra medida de Magala que dei-

xou nervosos os sectores que bene-

ficiavam da grande farra instalada 

na empresa.

Guerra com reformados 
Mas Mateus Magala, que dirigiu 

a EDM de Agosto de 2015 a Ou-

tubro de 2018, não demorou para 

concluir a restruturação da EDM 

porque foi chamado pelo Ban-

co Africano de Desenvolvimento 

(BAD), onde desempenha o cargo 

de vice-presidente de Serviços Ins-

titucionais e Recursos Humanos, 

desde 1 de Setembro de 2018.

Não é possível adivinhar como te-

ria terminado o processo com Ma-

teus Magala, mas com a direcção 

do engenheiro Aly Sicola Impija, 

o actual PCA da EDM, a empre-

sa entrou em guerra com os traba-

lhadores reformados no âmbito da 

restruturação.

É preciso anotar que, antes da che-

gada de Magala na EDM, as pro-

Empresa em pé de guerra com antigos trabalhadores 

EDM levada a Tribunal
Por Armando Nhantumbo

gressões de carreiras profissionais 

ocorriam de dois em dois anos para 

técnicos médios e três em três anos 

para os técnicos superiores.

Mas as movimentações internas 

dos trabalhadores foram suspensas 

para dar lugar às reformas. Trata-se 

de um processo cujo desfecho não 

foi pacífico, tendo colocado 189 

trabalhadores em pé de guerra com 

a empresa.

São trabalhadores que, no âmbito 

da restruturação da empresa, que 

incluiu a diminuição de mão-de-

-obra e enquadramento dos tra-

balhadores conforme o saber fazer, 

dizem terem sido convidados a 

reformar com a promessa de que 

entraria em vigor uma nova tabe-

la salarial e que ninguém ficaria 

prejudicado com a interrupção das 

carreiras.

A EDM dividiu os trabalhadores 

que iriam à reforma em dois gru-

pos, sendo os com mais de 25 anos 

de serviço com reforma completa 

e os com 20 anos de serviço com 

reforma reduzida, conforme atesta 

a ordem de serviço número 014/

CA/2018, de 27 de Novembro, a 

que o SAVANA teve acesso.

Sucede que, em 2018, um total de 

189 trabalhadores, à escala nacio-

nal, dizem terem sido convidados 

à reforma sem beneficiar de ajuste 

salarial nem recompensa.

“De 2016, o ano em que foram 

canceladas as progressões, até a 

data em que fomos convidados à 

reforma com efeitos a 31/12/2018, 

reformamos sem nos beneficiar do 

ajuste salarial, nem alguma recom-

pensa por parte da empresa. A nova 

tabela salarial beneficiou apenas os 

que permaneceram no activo até 

então”, denunciam os reformados 

ao SAVANA.

Eles questionam porquê a nova ta-

bela salarial não foi extensiva para 

todos, uma vez que, de Junho de 

2016 a Dezembro de 2018, esta-

vam no activo e viram suas pro-

gressões estagnadas, por duas vezes.

É preciso sublinhar que, no âm-

bito das novas políticas e práticas 

de progressões e promoções de 

carreira introduzidas na EDM, a 

empresa autorizou os pagamentos 

referentes às progressões de 2015. 

Por isso, os trabalhadores exigem 

reposição das duas bases de remu-

neração, pelo facto de a empresa 

lhes ter reformado, alegadamente, 

sem a devida recompensa. Fazem 

questão de sublinhar que eles não 

foram à reforma por vontade pró-

pria, mas foi a própria empresa que 

lhes convidou a reformar no âmbito 

da restruturação. 

Fundo para Fins Sociais
Outra “guerra” entre os trabalhado-

res reformados e a EDM chama-se 

Fundo para Fins Sociais. Trata-se 

de um Fundo que concede emprés-

timos para todos trabalhadores da 

EDM, efectivos e reformados.

Mas de acordo com os queixosos, o 

Departamento do Fundo mandou 

cancelar os empréstimos para os re-

formados sem nenhuma explicação. 

Em contrapartida, referem, para o 

caso dos trabalhadores contribuin-

tes, aqueles que descontam 3% do 

seu salário base para as quotas do 

Fundo Social, continuam a sofrer 

descontos, mesmo não estando 

mais a beneficiar do Fundo.

Mais ainda, eles dizem que solici-

taram o reembolso das quotas de 

Janeiro a Dezembro de 2019, mas 

o Fundo Social da EDM se recusa.

“Qual é a finalidade do Fundo So-

cial? Não é vender dinheiro e ga-

nhar juros para dar emprestado aos 

outros? E por quê os beneficiários 

dos empréstimos não podem ter 

de volta os seus valores das quotas 

uma vez que o Fundo não quer dar 

empréstimos ou reembolsar o valor 

das quotas?”, questionam eles.

Os trabalhadores reformados di-

zem que, através da sua comissão, 

já tiveram vários encontros com o 

Conselho de Administração, Re-

cursos Humanos e Fundo Social da 

EDM com vista a resolução do di-

ferendo, o que tem redundado, des-

de Agosto de 2019, em sucessivos 

fracassos.

Os lesados, que já levaram o caso ao 

provedor da Justiça, entendem que 

a EDM não quer tratar do assunto 

de forma pacífica. Por isso, no pas-

sado dia 22 de Janeiro, submeteram 

o caso ao Tribunal da cidade de 

Maputo, através da sua defesa.

“Era a opção mais favorá-
vel” - EDM
Na sua reacção, a EDM come-

ça por explicar que, no âmbito da 

transformação da empresa, alguns 

trabalhadores não foram mapeados, 

sendo que, deste grupo, foram con-

vidados à reforma os trabalhadores 

que tinham, pelo menos, 20 anos de 

serviço. 

“Com esta acção, feita em coorde-

nação com o Comité Sindical da 

Empresa e sob supervisão da Ins-

pecção Geral do Trabalho, o Con-

selho de Administração da EDM 

estava consciente de que esta era a 

opção mais favorável a este grupo 

de trabalhadores”, referiu a empresa 

quando confrontada pelo Jornal.

De acordo com a explicação da 

EDM, o grupo de trabalhadores 

com 20 a 24 anos de serviço têm 

direito a uma pensão de reforma 

calculada com base no tempo de 

serviço enquanto o outro grupo, 

de 25 anos de serviço em diante, 

beneficiava-se de reforma completa 

(35 anos de serviço).

“Os mesmos continuam vinculados 

à Empresa como reformados, atra-

vés do Fundo de Pensões internas 

e usufruem dos benefícios que a 

Empresa dá aos trabalhadores re-

formados e, por força da Lei, não 

há espaço para os trabalhadores be-

neficiarem-se, cumulativamente, da 

pensão de reforma e o pagamento 

de indemnização e muito menos o 

referido pacote prévio de compen-

sação por aviso-prévio para fixação 

da reforma”, rebate a EDM. 

No seu contraditório, a empresa 

acrescenta que todos os trabalha-

dores foram abonados com sub-

sídio de férias referente ao ano de 

2018, que deveriam gozar no ano 

seguinte, depois da desvinculação 

como reformados no âmbito do 

processo da transformação a 31 

de Dezembro de 2018, precedido 

de um brinde de reforma e emis-

são de um certificado de trabalho, 

sem prejuízo de virem a ter acesso 

ao Portal de Empregado para evitar 

a consulta presencial nos Recursos 

Humanos.

“Pensamos nós que isto demons-

tra abertura total ao diálogo que a 

EDM continua a ter com os seus 

trabalhadores”, destaca a empresa.

A EDM confirma que os trabalha-

dores em causa passaram à reforma 

com as progressões de carreira sus-

pensas, no âmbito da restruturação 

interna, mas realça que a medida 

abrangeu todos os trabalhadores 

ainda vinculados à empresa e ainda 

prevalece. 

“As medidas introduzidas na em-

presa não visaram apenas o grupo 

de trabalhadores que está agora a 

reclamar, mas a todos os trabalha-

dores da EDM”, acrescenta, num 

claro desmentido aos queixosos.  

Sobre o Fundo Para Fins Sociais, a 

EDM diz que não se vedou o aces-

so ao Fundo a quem quer que seja.

“No acto da passagem a reforma-

dos, os mesmos foram esclarecidos 

que, querendo, podem continuar 

vinculados ao Fundo ou mesmo 

solicitar a sua desvinculação a qual-

quer momento, havendo, dessa for-

ma, a cessação das contribuições, 

sem prejuízo de requerer o reem-

bolso de todas as contribuições 

feitas enquanto membro do FFS 

(Fundo para Fins Sociais)”, refere 

a EDM.

Sobre a submissão do caso ao Tri-

bunal, a Electricidade de Moçam-

bique diz que não tem conhecimen-

to e nem se quer foi, formalmente, 

comunicada que estava esgotado 

o diálogo com os reclamantes so-

bre este assunto, uma vez que, na 

resposta formal dada aos referidos 

trabalhadores a 10 de Outubro de 

2019, depois do encontro realizado 

a 08 de Outubro do mesmo ano, a 

EDM comprometeu-se a manter o 

diálogo com os mesmos e continua 

disponível a recebê-los por forma a 

sanar qualquer diferença que exista 

entre as partes.

189 trabalhadores da EDM reformados clamam pelo reajuste salarial conforme prometido.  

Mateus Magala Aly Sicola Impija
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A 
organização não-gover-
namental (ONG) Human 
Rights Watch (HRW) 
defende que a Comunida-

de de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC) deve agir para 

impedir novos ataques violentos 

em Moçambique, considerando 

que são uma ameaça a toda a re-

gião.

“A SADC não precisa apenas de 

estar preocupada, preciso de tomar 

defende que “é suposto proteger e 

promover os direitos humanos”.

As declarações do responsável, ci-

tadas numa reportagem desta tele-

visão sul-africana, são enquadradas 

no contexto do pedido das multi-

nacionais petrolíferas que operam 

no país de um reforço de seguran-

ça ao Governo, defendendo que o 

executivo envie mais militares para 

esta região.

São membros da SADC, além de 

Moçambique, Angola, África do 

HRW defende intervenção militar da SADC
Violência no Norte

líderes islâmicos locais, que já ti-

nham alertado antecipadamente 

para atritos crescentes.

Nunca houve uma reivindicação da 

autoria dos ataques, com excepção 

para comunicados do grupo “jiha-

dista” Estado Islâmico, que desde 

Junho tem vindo a chamar a si al-

guns deles, com alegadas fotos das 

acções, mas cuja presença no terre-

no especialistas e autoridades con-

sideram pouco credível.

Os ataques já provocaram centenas 

de mortos entre agressores, residen-

tes e militares moçambicanos, além 

de deixar cerca de 60.000 afecta-

dos ou obrigados a abandonar as 

suas terras e locais de residência, de 

acordo com a mais recente revisão 

do plano global de ajuda humani-

tária a Moçambique das Nações 

Unidas.

As forças de defesa e segurança 

moçambicanas têm estado no ter-

reno, mas o Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, admitiu recen-

temente que são necessários mais 

apoios para lidar com o problema.

A presença de militares russos na 

zona também foi registada próximo 

de uma das maiores reservas de gás 

natural do mundo, mas os ataques 

têm continuado.

A 
Presidente da Assembleia 

da República, Esperança 

Bias, justificou, nesta quarta-

-feira, a concretização de 

empossamento do deputado Alberto 

Niquice, com base no argumento de 

que a instituição que dirige não teve 

qualquer “informação oficial” sobre as 

acusações que contra o deputado da 

Frelimo correm. Niquice é acusado de 

pedofilia, segundo um processo que 

corria nos termos na Procuradoria da 

República da Província de Gaza. 

Entretanto, por aquilo que considera 

falta de provas que possam sustentar a 

continuidade do processo, o Ministé-

rio Público decidiu abster-se de acu-

sar Alberto Niquice, deixando a famí-

lia da criança supostamente violada e 

as 30 organizações da Sociedade Civil 

que remeteram a queixa revoltadas. 

No pronunciamento, a Presidente da 

Assembleia da República não especi-

ficou o tipo de informação que ela ou 

o órgão que dirige devia ter recebido 

para suspender o empossamento de 

Alberto Niquice até provas em con-

trário. Ou seja, que a suspensão só 

pudesse ser eventualmente levantada 

depois de o processo findar com iliba-

ção ou condenação do acusado. 

Entretanto, a Procuradoria da Re-

pública de Gaza decidiu abster-se 

de acusar Niquice, alegadamente por 

falta de provas. 

Em relação ao pronunciamento da 

Presidente da Assembleia da Repú-

blica, as Organizações da Sociedade 

Civil subscritoras da carta/denúncia 

submetida à procuradoria, ao Conse-

lho Constitucional e à Assembleia da 

República, consideram falaciosa a jus-

tificação da dirigente do maior órgão 

legislativo do país. 

Ndzira Sofia Razão de Deus, directo-

ra executiva do Fórum Mulher, disse 

ao mediaFAX/SAVANA que tanto 

ela como o grupo que do grupo de 

organizações da Sociedade Civil que 

lutam pelo bem-estar da mulher e 

da criança estão estupefactos com os 

pronunciamentos de Esperança Bias, 

uma vez que a carta submetida foi di-

rigida especialmente a ela.

“É estranho que a presidente da As-

sembleia da República diga que não 

recebeu nenhuma comunicação ofi-

cial sobre este caso. Nós submetemos 

duas cartas, uma no dia 8 de Janeiro, 

para a antiga presidente da Assem-

bleia da República e outra no dia 14 

também de Janeiro passado,   para a 

actual presidente. Temos os dupli-

cados com carimbos de entrada da 

própria Assembleia da Republica. 

Por isso, não entendemos quando diz 

que não recebeu nenhuma comunica-

ção oficial. Isso não é verdade”, disse 

Ndzira de Deus.  

(Eduardo Conzo)

Investidura do deputado acusado de abuso sexual de uma menor 

Esperança Bias diz que não 

passos imediatamente e apoiar as 

autoridades moçambicanas a con-

terem a situação”, disse o director 

para a África Austral desta ONG 

dedicada a proteger os direitos hu-

manos, Dewa Mavhinga.

Em declarações citadas na televi-

são da África do Sul SABC, o res-

ponsável lamentou que haja “ins-

tituições fracas”, mas ainda assim 

Sul, Botsuana, República Democrá-

tica do Congo, Lesoto, Madagáscar, 

Malawi, Maurícia, Namíbia, E-swa-

tíni, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe e 

Seicheles.

Ataques armados eclodiram em 

2017 na província de Cabo Delgado 

protagonizados por frequentadores 

de mesquitas consideradas radica-

lizadas por estrangeiros, segundo 

Ataques terroristas ganham mais pujança nos últimos tempos
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O 
Bastonário da Ordem 
dos Advogados de Mo-
çambique (OAM), Flá-
vio Menete, desafiou o 

Comandante Geral da PRM a 
provar que foi mesmo por lapso 
que os três assassinos do activista 
social Anastácio Matavel foram 
promovidos, sob pena de evoluir 
a percepção de que os agentes da 
PRM crescem nas respectivas 
carreiras em função do desem-
penho no cumprimento de mis-
sões bárbaras. Lançou um olhar 
sobre os ataques terroristas que 
dizimam populações em Cabo 
Delgado para solicitar que se en-
contrem soluções urgentes para 
acabar com o problema sem com 
isso descurar da necessidade de se 
informar o cidadão. Por sua vez, 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi,  deu sinais de que a situa-
ção está a pior em Cabo Delegado 
falando de mortes diárias de pes-
soas. 

Mercê das reformas com vista a 

flexibilizar o aparelho da justiça, o 

ano judicial abriu desta vez mais 

cedo relativamente aos outros em 

que arrancava em Março. 

Sob o lema “Por um sistema de 

justiça moderno e economica-

mente acessível”, as cerimónias 

havidas em todo país, foram mar-

cadas por discursos dos principais 

intervenientes deste sector, ape-

lando a entrega e dedicação ao 

trabalho em prol de um sistema de 

justiça cada vez melhor e que, aci-

ma de tudo, responda aos anseios 

do povo moçambicano. As ceri-

mónias centrais, que tiveram lugar 

na capital do país, contaram com 

a presença do que perante o Pre-

sidente da República, Procurador-

-Geral de República, Presidente 

do Tribunal Supremo, Conselho 

Constitucional, Presidente do 

Tribunal Administrativo e demais 

quadros do sector da justiça,

E foi nessa esteira que coube ao 

Bastonário da Ordem dos Advo-

gados de Moçambique (OAM), 

Flávio Menete, apresentar aqui-

lo que são visões da agremiação 

para o melhoramento do aparelho 

de justiça sem com isso deixar de 

abordar alguns aspectos preocu-

pantes. 

Um dos aspectos tem que ver 

com a promoção, em Dezembro 

último, dos três agentes da PRM 

afectos a Brigada de Operações 

Especiais (GOE), envolvidos no 

assassinato do director executivo 

do Fórum das Organizações Não 

Governamentais de Gaza (FON-

GA), Anastácio Matavele. 

Trata-se de Edson Silíca, ac-

tualmente detido,  promovido a 

sub-inspector da Polícia; Euclí-

dio Mapulasse também detido e 

Agapito Matavel, de momento 

foragido, promovidos a categorias 

de Sargentos da Polícia, respecti-

vamente. 

Assassinos de Anastácio Matavele

Por Argunaldo Nhampossa

Numa tentativa de se retratar a 

PRM disse, semana passada, que 

aquele despacho foi revogado sem 

com isso mostrar o referido docu-

mento revogatório.

Quando a presente edição estiver 

nas mãos do leitor (sexta-feira 

07) terão já transcorridos  4 me-

ses após o bárbaro assassinato de 

Matavel (07 de Outubro de 2019), 

por um contingente policial de 

elite composto por 5 agentes dos 

quais 2 viriam a perder a vida, ins-

tantes depois da viatura em que se 

faziam transportar ter se envolvi-

do num acidente de viação.  

Para Menete, cabe a PRM o ónus 

de provar que foi por engano que 

aqueles agentes foram promovi-

dos, isto sob pena de ficar a per-

cepção de que há esquadrões de 

morte cujos membros evoluem na 

carreira em função do respectivo 

desempenho no cumprimento de 

missões bárbaras, o que na sua óp-

tica é inaceitável.

Os ataques terroristas no norte de 

Cabo Delgado e a instabilidade 

no centro do país não passaram 

despercebidos na intervenção do 

Bastonário da OAM. Não restam 

dúvidas, para Menete, um antigo 

piloto da força aérea, que estamos 

perante actos de terrorismo e su-

gere a tomada de medidas apro-

priadas contra aquele fenómeno. 

“O terror está definitivamente 

implantado, temos muitos conci-

dadãos mortos, feridos, desapare-

cidos ou deslocados; temos registo 

de muita destruição; temos muitas  

reticências sobre se investimos ou 

não em Cabo Delgado. Impõe-se 

uma solução urgente e os cida-

dãos sentem-se no direito de sa-

ber o que efectivamente se passa, 

sendo isto extensivo à situação de 

instabilidade no centro do país”, 

anotou.

Prosseguindo com a sua inter-

venção, manifestou estranheza ao 

facto do governo estar a ignorar o 

acórdão do Conselho Constitu-

cional que anula as garantias so-

beranas das dívidas ocultas para, 

de seguida, questionar se estamos 

verdadeiramente ou não num Es-

tado de Direito Democrático.   

Alinhando o seu discurso ao 

lema da cerimónia, o dirigente da 

OAM, disse que o modernização 

do sistema nacional de justiça pas-

sa necessariamente por uma refor-

ma legislativa o que requer cora-

gem para apontar os seus nós de 

estrangulamento e soluções. Falou 

da necessidade da aprovação de 

uma lei que defina com clareza o 

processo da elaboração das leis, 

com destaque para a forma de par-

ticipação da Sociedade Civil nesse 

processo, o que no seu entender 

pode contribuir para transforma-

ção do nosso sistema de justiça em 

moderno e economicamente aces-

sível. Destacou a pertinência de 

garantia da independência dos tri-

bunais na sua actuação, a alocação 

de orçamento próprio e medidas 

que concorrem para uma maior 

transparência. 

As custas judiciais tornam Mo-

çambique, segundo Menete, num 

dos países com a justiça mais cara 

e com um sistema imprevisível nos 

encargos judicias, o que constitui 

um grande obstáculo à justiça. 

Apontou a participação emolu-

mentar como outro aspecto que 

tem estado na origem da resistên-

cia à reforma efectiva do código 

das custas judiciais, para além dela 

representar uma discriminação 

entre os magistrados. 

Apelou a coragem para se refor-

mar este código, reduzindo subs-

tancialmente as custas e simplifi-

cando os seus cálculos, bem como 

solicitou a abolição da participa-

ção emolumentar privilegiando o 

melhoramento salarial.  

As mortes são uma realidade
Intervindo na ocasião, Filipe 

Nyusi optou por abrir alguns in-

tervalos no seu discurso, previa-

mente preparado, para responder 

algumas questões levantadas pelo 

Bastonário da OAM. Alegou que 

é para desfazer a percepção de 

que as coisas estão como foram 

ditas. Sobre os ataques terroristas 

na província de Cabo Delgado o 

discurso de  Nyusi leva-nos a en-

tender que a situação está deveras 

preocupante, tendo garantido que 

os militares estão no terreno dan-

do o seu máximo para manter a 

ordem e tranquilidade. 

“Os assassinatos são uma realida-

de e não sei que explicações os ad-

vogados querem que sejam dadas. 

As pessoas estão a morrer. Há ca-

sos julgados, e não só, temos advo-

gados em todo território nacional 

onde há condições de trabalhar 

para saber o que está acontecer”, 

disse.

Na ocasião, comunicou que em 

pleno dia dos heróis moçambi-

canos os insurgentes atacaram 

uma aldeia do distrito Quissanga 

e uma outra chamada Mingaleua 

durante a  madrugada do mes-

mo dia. Assegurou que, apesar 

desta situação, os militares estão 

lá enfrentando todos os riscos 

possíveis. Deste modo, Nyusi en-

tende que não pode o executivo 

transformar-se em jornalistas ela-

borando comunicações sobre os 

ataques, há que actuar, porque são 

concidadãos que estão a morrer 

diariamente, com bens pilhados e 

destruídos.

Noutra vertente, reconheceu que o 

sistema de justiça não se identifi-

ca com a realidade das populações 

e muito menos com o seu futuro. 

Como saída aponta a pertinência 

da reforma do direito e da justiça 

como forma de garantir os direitos 

e deveres dos cidadãos, tornando 

o sistema um factor de promoção 

da cidadania, da coesão e da paz 

social. 

O judiciário moçambicano deve 

estar à altura de responder aos 

grandes desafios do combate à cri-

minalidade que hoje constitui um 

flagelo que ameaça  a nossa estabi-

lidade social e política.

Nyusi avançou que não devemos 

nos  refugiar nos esquadrões da 

morte, há que combater ao crime 

organizado e apanhar o tal esqua-

drão  da morte. Este discurso sur-

ge numa altura em que os factos 

do assassinato do activista Anas-

tácio Matavele indicam que os 

esquadrões da morte estão enrai-

zados no seio da corporação, o que 

vai dificultar o seu aniquilamento.

Para o seu segundo mandato, ele-

geu cinco vectores no sector da 

justiça que deverão merecer aten-

ção especial a saber: Combate à 

corrupção, reforma legal, justiça 

comunitária, regime de custas ju-

diciais e comparticipação emolu-

mentar.

No que toca ao combate à cor-

rupção, que aparenta ser a sua 

principal bandeira, disse ser uma 

batalha que deve prosseguir com 

todo vigor. Isto passa pela consoli-

dação da cultura de transparência 

na gestão da coisa pública, pres-

tação de contas e responsabiliza-

ção. O PR anotou que o judiciário 

deve enraizar, ele próprio como 

cultura, os valores de patriotis-

mo, independências, integridade, 

imparcialidade e isenção. Insistiu 

na tecla de que o combate à cor-

rupção deve atingir a todos, sejam 

grandes ou pequenos corruptos ou 

corrompidos. 

Na reforma legal, destacou que o 

objectivo é de simplificar, desregu-

lamentar, desburocratizar e racio-

nalizar o processo legislativo. Mas 

sublinhou que a reforma da justiça 

e do direito, apesar de necessária, 

não deve ser feita de forma utópi-

ca, a bel prazer e apressadamente 

sob pena de se adoptar soluções 

prematuras, precárias e ineficazes. 

Lançou o desafio da revisão do re-

gime de custas judiciais para que 

traga mudanças que permitam 

que os moçambicanos tenham 

acesso aos tribunais em condições 

de igualdade. Entende que o regi-

me de custas judicias não é de fá-

cil compreensão, até aos próprios 

operadores do direito e que muitas 

vezes concorre para denegação da 

justiça ou para propiciar actos de 

corrupção por não ser fácil a vi-

sualização da transparência.  

Quanto a comparticipação emo-

lumentar disse que a solução 

apontada de se incorporar esta 

comparticipação no salário, mere-

ce uma reflexão, numa perspectiva 

realística da economia nacional e 

das boas práticas universais.   

Filipe Nyusi diz que assassinatos são uma realidade diária  em Cabo Delgado 
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Nos termos das disposições dos artigos 16º e 17º 

dos Estatutos, convoco os membros do GDI a se 

reunirem em sessão da Assembleia Geral Ordiná-

ria a ter lugar as 9.00 horas do dia 29 de Fevereiro 

de 2020, na sede da organização, com a seguinte 

ordem de trabalhos:

1º. Apreciação do Relatório Final e Contas de 

Gestão 2019;

2º. Apreciação da proposta de Avaliação do meio 

termo do Plano Estratégico 2017-2021;

3º. Diversos.

Maputo, 22 de Janeiro de 2020

AVISO CONVOCATÓRIO

Uma dupla dose de ganân-
cia e negligência acabou 
em tragédia numa loca-
lidade do interior do dis-

trito de Manica, na província do 

mesmo nome, com a morte de 10 

garimpeiros numa mina de ouro 

da firma de capitais australianos 

Explorator, onde o grupo ex-

traía ouro de forma clandestina, 

durante a noite, após subornar 

agentes das Forças de Defesa e 

Segurança que garantem segu-

rança das minas.

 

Cerca das 17:00 horas de quinta-

-feira, 30 de Janeiro, o que era 

para ser mais um dia normal de 

“gorjeta” para a força de seguran-

ça estatal nas minas de ouro de 

Mutsinza, a oito quilómetros da 

vila de Manica, tornou-se no pior 

pesadelo entre os garimpeiros so-

breviventes e os polícias.

É que o grupo de garimpeiros 

acabava de conseguir uma “carta 

branca” dos agentes da Polícia, a 

quem tinham pago 100 meticais 

cada para as 20:00horas daquele 

dia entrarem para uma zona (uma 

espécie de bacia) recém escavada 

por bulldozers da Explorator, 

para apanharem terra, que depois 

levariam para lavar e separar o 

ouro.

 “As 21:00horas aconteceu o aci-

dente. Os polícias que tinham 

admitido as pessoas na mina, vie-

ram nos chamar e disseram que 

venham ver o que aconteceu com 

os vossos colegas. Quando chegá-

mos vimos que estavam soterra-

dos”, conta ao SAVANA, Hor-

tênsio Secai, um dos garimpeiros.

Secai disse que estava no grupo, 

mas sobreviveu porque integrava 

o grupo responsável pelo trans-

porte os sacos de terra da bacia 

da mina para o lugar onde seria 

separado, próximo a um rio local, 

no dia seguinte.

“Quando voltamos para ver, era 

uma grande quantidade de ter-

ra que lhes tinha coberto. Tinha 

mais de três metros de terra por 

cima deles. Vimos que a mão não 

conseguiríamos fazer o resgate e 

recorremos ao líder local e que, 

por sua vez, teve de ir pedir as es-

cavadoras da empresa”, continuou 

Secai.

 Até as 23:00 horas tinham con-

seguido resgatar três corpos e o 

processo de buscas continuou até 

a madrugada. Por volta das 4:00 

horas, quando a visibilidade es-

tava a melhorar, foram retirados 

outros quatro corpos, perfazendo 

um total de sete. Já ao longo da 

manhã, outros três corpos foram 

resgatados, totalizando 10 garim-

peiros mortos no desabamento, 

Dez garimpeiros morrem na mina 
de uma firma australiana
Por: André Catueira, em Manica

“Este acidente é resultado de um 

trabalho não autorizado. Eles (os 

garimpeiros) têm estado a traba-

lhar na calada da noite tentando 

encontrar recursos minerais para 

sua sobrevivência, mas são tra-

balhos que fazem sem regras e 

como não tem regras há muitos 

problemas de segurança e a falta 

de segurança na actividade mi-

neira resulta em acidentes fatais 

como este”, disse Sílvio Manuel, 

durante a visita a mina cerca das 

11:00horas do dia 31 de Janeiro.

O dirigente disse que o governo 

tem continuado a lidar com as-

sociações mineiras na região para 

garantir que sejam observadas 

medidas de segurança da minera-

ção artesanal.

 A área de concessão da minera-

dora Explorator coabita em Mut-

sinza com centenas de túneis de 

garimpeiros, que por várias vezes 

resistem as operações da Polícia 

Ambiental para desactivar acções 

de garimpo em Manica.

 Entretanto, as autoridades po-

liciais que confirmaram o inci-

dente com os garimpeiros, esta 

terça-feira, 4, asseguraram que 

ainda não foi instruído o processo 

contra os agentes que facilitaram 

o negócio que acabou em tragédia 

com os garimpeiros de Manica.

Este é o segundo incidente trá-

gico que ocorre com garimpeiros 

em minas concessionadas a em-

presas estrangeiras no distrito de 

Manica, depois da morte, há uns 

anos, de seis reclusos numa mina 

de ouro, para onde tinham sido 

levados clandestinamente, num 

negócio que envolvia o director 

da cadeia local.

sendo nove moçambicanos e um 

zimbabweano.

 “Eu perdi meu sobrinho, que 

tinha se encarregado de descer 

a bacia”, desabafou visivelmente 

emocionado um dos sobreviven-

tes .

Um outro garimpeiro, que esca-

pou da parede de terra que cobriu 

seus colegas no incidente, conta 

que o grupo estava a cinco metros 

de profundidade quando a parede 

desabou e tapou os colegas no ne-

gócio de garimpo ilegal.

“Eu escapei porque a terra não me 

cobriu totalmente” explicou  Luís 

Jone, que de seguida começou a 

assobiar e a gritar por socorro.

Martinho Manasse chegou a área 

do incidente quase meia hora de-

pois e descreveu o desespero dos 

sobreviventes em socorrer mais 

pessoas soterradas.

 “Tentamos desenterrar a mão, 

conseguimos resgatar três corpos, 

e depois pedimos uma escava-

dora da empresa e conseguimos 

tirar outros quatro corpos até as 

4:00horas da manhã. Aquilo foi 

triste, muito triste”, conta.

 “Entre os mortos estava um jo-

vem, que já tinha facturado com 

venda de ouro do dia anterior, 

mas queria conseguir mais di-

nheiro para regressar à casa e não 

conseguiu sair da mina” explica 

Manasse.

Santana Missage, director clínico 

do Hospital Distrital de Manica, 

local para onde foram levados os 

corpos dos garimpeiros, disse que 

muitos corpos chegaram a mor-

gue “atrofiados” por terem ficado 

durante muito tempo soterrados.

 “Provavelmente ficaram muito 

tempo debaixo da terra, muitos 

entraram na morgue na posição 

em que se encontravam na altura 

em que foram soterradas”, disse o 

clínico.

Roubo
 O director provincial dos Recur-

sos Minerais e Energia de Ma-

nica, Sílvio Manuel, disse que o 

incidente ocorreu durante um 

roubo, depois que os garimpei-

ros invadiram a mina no período 

nocturno.

Garimpo ilegal culmina com a morte de 10 pessoas na província de Manica
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21 480 550
82 4800 | 84 4800  
550 na rede TVCABO
apoio@tvcabo.co.mz 
www.tvcabo.mz

NA ADESÃO A UM PLANO DE NET* OFERTA DE UMA RECARGA DE 15GB
+ OFERTA DA INSTALAÇÃO + CEDÊNCIA DO EQUIPAMENTO**
Estudar nunca foi tão fácil e rápido. E ainda te sobram gigas para a diversão!
Campanha válida de 25 de Janeiro a 29 de Fevereiro.

DIAMOND AWARD
PMR AFRICA

MELHOR INTERNET
DE MOÇAMBIQUE PELO 
5º ANO CONSECUTIVO
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A Coral FLNG SA (“EMPRESA”), é uma SPE registada sob as leis da República de 
Moçambique para o desenvolvimento do Projecto Coral do Sul, o primeiro Projecto de 
GNL em Moçambique, assente numa primeira planta de construção mundial de gás 

enviar uma Manifestação de Interesse para a  prestação de serviços de Realocação em 
relação às actividades de transferência  e serviços de Mobilidade Global para o Pessoal 
da EMPRESA na Coreia do Sul, Itália, Indonésia, Moçambique e qualquer outro local 
onde a EMPRESA irá realizar as suas actividades e ceder os seus quadros.

ÂMBITO DO TRABALHO:
O âmbito do trabalho inclui o seguinte:

domésticos e pessoais. A remessa é geralmente feita por frete marítimo. A CON-
TRATADA deve desembalar as mercadorias na residência local e todos os mate-

melhores práticas internacionais de embalagem e desembalagem padrão. 
O mesmo processo deve ser aplicado para a saída do pessoal da EMPRESA.

-
ção do processo de visto conforme necessário. Garantir que a empresa CON-
TRATADA alocará os seus funcionários a trabalhar nas instalações da EMPRE-
SA, caso necessário.

-
cotes de boas-vindas que permitam a familiarização aos quadros cedidos pela 
EMPRESA e suas famílias, incluindo o programa de assistência à família do 
expatriado.

com os requisitos de segurança, HSE em conformidade com as politicas da 
EMPRESA; contratos de arrendamento, poderão ser concedidos, a critério da 

descrito acima.

requisitos de Segurança, HSE em Conformidade com as politicas da EMPRESA; 
A EMPRESA celebrará, a seu exclusivo critério, um contrato de arrendamento 

do que acima é mencionado em conformidade com as políticas, procedimentos 
e práticas da EMPRESA.

-
mento seleccionado, incluindo transporte;

Todos os outros serviços relacionados ao alojamento, como, entre outros; ma-

-

-
forme exigido pela EMPRESA;

entre outros: voos, comboios, ferries, portagens, hotéis e apartamentos;

ad-hoc relacionados à gestão de expatriados, como provisão de seguro 
pessoal, serviços de folha de pagamento, assistência tributária, serviços de con-
sultoria e compliance e serviços de impressão;

-
tivas ou sociais pode incluir, mas não se limita a: reserva e restauração de salas 
ou actividades;

EMPRESA.

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA 
As empresas interessadas neste convite podem enviar sua Manifestação de Interesse 

-
nacional e Mobilidade Global”, fornecendo as seguintes informações e documentação 

Documentos técnicos:

relevante;
2. Brochura;
3. Uma descrição de alto nível do Sistema de Gestão de Projectos a ser usado;

Qualidade em conformidade com os Padrões Internacionais de Qualidade;

provendo a EMPRESA de padrões de conformidade internacionais;
6. Evidência de 10 anos de experiência na prestação de serviços de realocação inter-

nacional e mobilidade global, incluindo qualquer carta de referência relevante, 

Documentos administrativos:

pessoa jurídica e a pessoa de contacto para receber informações comerciais e de 

9. A EMPRESA aceitará apenas a MdI as Empresas que demonstrem, expressamen-
te, que os serviços a serem prestados em Moçambique serão prestados e co-
brados somente por uma entidade totalmente constituída neste país, sob a lei 

empresas possam apresentar na sua MdI a sua incorporação em Moçambique. 
Caso a Empresa ainda não tenha obtido a prova de incorporação exigida na 
data da apresentação da MdI, deve pelo menos demonstrar que o processo de 
incorporação em Moçambique já foi iniciado, na data de apresentação da MdI 
e enviar uma declaração por escrito indicando a data em que espera provar à 
EMPRESA a sua incorporação em Moçambique; A adjudicação do CONTRATO 

-
critos anteriormente antes da data da adjudicação do mesmo.

10. A evidência de que a entidade da Empresa incorporada em Moçambique tem 
um mínimo de 80% de pessoal local. Caso a empresa ainda não tenha obtido a 
prova de incorporação exigida na data de apresentação da MdI, deverá enviar 
uma declaração por escrito comprometendo-se a estar em conformidade com os 
80%, no momento da incorporação em Moçambique.

-
-

lização do âmbito do trabalho; estes documentos devem ser relativos ao grupo 

celebrará o contrato em questão.

-

joint venture, informações so-
joint venture e a função de cada participante no Pro-

entidade do grupo. As empresas interessadas neste convite podem enviar sua manifes-
tação de interesse enviando toda a documentação solicitada para o seguinte endereço 
de e-mail:

IMPORTANTE:

-
LOCAÇÃO INTERNACIONAL E MOBILIDADE GLOBAL” e também ao seguinte 

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas podem 

de editais para serviços de realocação internacional e serviços de mobilidade global. 

capacidade comprovada e a experiência relevante recente a ser considerada para um 
possível concurso para serviços internacionais de realocação. Este inquérito não será 
considerado um convite para licitar e não representa ou constitui qualquer promessa, 

celebrar qualquer acordo ou acordos com a sua empresa ou com qualquer outra empre-
sa participante neste inquérito. Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo 

-
lebrar qualquer acordo ou acordos com a sua empresa, nem permitirá à sua EMPRESA 

-

ou empresas não autorizadas. O prazo para envio da Manifestação de Interesse pelo 

incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse 
serão de inteira responsabilidade das empresas e serão suportados integralmente por 

Coral FLNG S.A.
ANÚNCIO PÚBLICO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI) PARA
SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO INTERNACIONAL E MOBILIDADE GLOBAL
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Coral FLNG S.A. (“COMPANY”), an SPE registered under the laws of the Repu-
blic of Mozambique for the development of the Coral South Project

Expression of Interest for the provision of Relocation services in relation to relocation 
activities and Global Mobility services for COMPANY’s Personnel in South Korea, 
Italy, Indonesia, Mozambique and any other location where the COMPANY will 
carry out its activities and second personnel. 

SCOPE OF WORK
The scope of the work includes the following: 

and personal effects. Shipment is generally by sea freight. CONTRACTOR 
shall unpack the goods at the local residence and all packing materials and 
debris removed as per the standard packing and unpacking international best 
practices.  Same process is to be applied for the departure of COMPANY’s 
personnel. 

the visa process as required. Provide implant service at COMPANY’s premi-
ses; if required.

-
sion of welcome packages for easier familiarization for secondees and their 
families, including COMPANY’s employee partner employment assistance 
program. 

-

to COMPANY’s Security, HSE and Compliance requirements; lease agree-
ments, may be entered, at COMPANY discretion, into the name of CON-
TRACTOR, upon satisfactory completion of what here above.

COMPANY’s Security, HSE and Compliance requirements; COMPANY will 
enter, at its sole discretion, into lease agreement in its name upon satisfac-
tory completion by CONTRACTOR of what above and in compliance with 
COMPANY’s policies, procedures and practices.

including transportation

other services related to the accommodation such as but not limited to re-
gular maintenance, provision and removal of furniture, furniture rental, etc. 

-

furniture rental.

-
tracts. 

COMPANY. 

provision, payroll services, tax assistance, advisory and compliance services, 
and printing services.

social gatherings could include but not limited to: room or activity booking 
and catering. 

personnel.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Services” by providing the following mandatory information and documentation:

Technical documents
1. A copy of Company’s valid license to operate issued by the relevant authority.
2. Brochure;
3. A high level description of the Project Management System that should be 

used.
-

tem compliant with international Quality Standards;  
-

ding the Company compliance with international standards.
6. Evidence of minimum 10 years’ experience in the provision of international re-

location and global mobility services, including any relevant reference letter 
for the provision of similar services in the Oil & Gas industry.

-

Administrative documents 

-
mation;

9. COMPANY will accept only EoI in which Companies expressly accept that 
services to be rendered in Mozambique shall be rendered and billed only 
by an entity fully incorporated in Mozambique under the Mozambican law 

incorporated in Mozambique. In the event that at the EoI submission date 
Company has not obtained yet the required proof of incorporation, it shall 
demonstrate that the process of incorporation in Mozambique has been al-
ready started at the EoI submission date and it shall submit a written decla-
ration stating the date it expects to prove COMPANY of its incorporation in 
Mozambique; CONTRACT award shall be subject to the full and satisfactory 

-
TRACT award.

10. Evidence that Company’s entity incorporated in Mozambique has a mini-
mum of 80% local personnel. In the event that at the date of EoI submission 
Company has not obtained yet the required proof of incorporation, it shall 
submit a written declaration undertaking that 80% as commitment to be ful-

and also for the Company’s entity that will potentially enter into the subject 
contract.

12. Company and its group structure with the list of major shareholders and 

13. In case Company wish to participate as a consortium or as a joint venture, 
information about each member of consortium or joint venture and role of 
each participant in the potential project. Such intention to form either a con-

Understanding” duly signed by each entity in the group.

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

IMPORTANT:

Relocation Services” and also to the following commodity code:

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies 

services and global mobility services.

that have the proven capability and recent relevant experience to be considered for 
potential invitation to tender for international relocation services.
This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent 
or constitute any promise, offer, obligation or commitment of any kind on the part 

other company participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall not be considered 

arrangement with you, nor shall it entitle your COMPANY to claim any indemnity 

-
sed to non-authorized persons or companies. 
The deadline for submission of Expression of Interest through the email above indi-
cated is set for 13th

Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of Inte-
rest shall be solely the entire responsibility of the companies, and shall be fully born 
by such companies which will not be entitled to any reimbursement by CORAL 

Coral FLNG S.A.
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

EXPRESSIONS OF INTEREST FOR
INTERNATIONAL RELOCATION AND GLOBAL MOBILITY SERVICES
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O 
antigo Presidente do Qué-
nia, Daniel Arap Moi, que 
morreu no dia 4 de Feve-
reiro, aos 95 anos de idade, 

nasceu numa família pobre de cam-

poneses na região do Vale do Rift, 

no norte do país, e tornou-se num 

dos líderes africanos que mais tem-

po se manteve no poder.

Mas a sua saída do poder, em finais 

de 2002, depois de 24 anos como 

presidente, quando o seu sucessor 

preferido foi derrotado, revela a ver-

dadeira história do seu mandato. 

É a história de uma estabilidade 

mantida a custo de uma implacável 

manipulação da diversidade étni-

ca do país e da fragilidade dos seus 

opositores, e de uma cultura de cor-

rupção e de impunidade, herdada 

do seu predecessor, o primeiro pre-

sidente do Quénia, Jomo Kenyatta.

Moi, cujo nome à nascença era To-

roitich, passou os seus primeiros anos 

de vida na aldeia de Kurieng’wo, em 

Baringo, na parte ocidental do país, 

com o seu irmão pastando gado do 

seu pai, Kimoi arap Chebji. O pai 

morreu quando o futuro presidente 

tinha apenas quatro anos. O seu tio 

paterno enviou-o a uma escola pri-

mária missionária protestante, onde 

adoptou o nome cristão de Daniel. 

Passou para uma outra escola mis-

sionária para o ensino secundário, 

antes de ingressar para uma escola 

oficial em Kapsabet, cerca de 160 

quilómetros a oeste da sua aldeia 

natal.

Moi tornou-se um professor bem 

sucedido, e depois director adjun-

to de uma escola de formação de 

professores, antes de se envolver na 

política durante o período colonial 

britânico. Em Outubro de 1955, ele 

tornou-se um dos cinco membros 

Daniel Arap Moi do Quénia (02/09/24-04/02/20)

do Conselho Legislativo do Quénia, 

todos indicados pelo governo colo-

nial.

Na altura da independência, em 

1963, tornou-se ministro do interior 

e três anos mais tarde também Vice 

Presidente. Como membro do pe-

queno grupo étnico dos Kalenjin, era 

um forasteiro conveniente que devia 

tudo a Kenyatta, cujos correligioná-

rios da etnia Kikuyu lutavam entre si 

pela ascendência dentro do governo.

Eram anos de estabilidade para o 

país e o Quénia era próspero, con-

seguindo atrair investimentos e 

empréstimos, frutos da política pró-

-ocidental de Kenyatta, que incluía 

permitir a presença de tropas britâ-

nicas no seu território. No momento 

da guerra fria, e para garantir que o 

Quénia não caísse para a esfera de 

influência da então União Soviética, 

a comunidade internacional geral-

mente fez vista grossa à corrupção 

galopante no seio da classe política 

queniana e dos assassinatos contra as 

menos leais figuras da oposição.

Com a morte de Kenyatta, em 

Agosto de 1978, Moi assumiu o 

poder interinamente por um perío-

do de 90 dias. Com as lutas inter-

nas pela sucessão entre os Kikuyu, 

Moi emergiu como uma figura de 

compromisso, sem uma base étnica 

de importância para por em causa a 

hegemonia Kikuyu.

Mesmo quando foi eleito presi-

dente, não se vaticinava um longo 

mandato. Mas com a sua filosofia 

de “Nyayo” (paz, amor e unidade), 

Moi tornou-se uma figura aceitável 

para a maioria dos quenianos. Mui-

tos acreditaram que ele daria ao país 

uma oportunidade para ultrapassar o 

tribalismo que se tinha tornado no 

principal incentivo para a corrupção 

e tráfico de influência. 

Contudo, a intolerância e a exclusão 

cedo se tornaram nas principais mar-

cas do regime de Moi e, em Junho de 

1982, a constituição do país sofreu 

uma revisão para tornar a União Na-

cional Africana do Quénia (KANU) 

no único partido político com exis-

tência legal no país. Em Agosto do 

mesmo ano, uma tentativa de golpe 

de Estado orquestrada pela força 

aérea foi confrontada com intensa 

brutalidade. Intelectuais, advogados 

e alguns oficiais das forças armadas 

fugiram do país para o exílio. 

Moi respondeu a este desafio com 

mais repressão, prosseguindo na 

consolidação da sua base de poder 

através de uma cultura de corrupção 

que assumiu dimensões ainda mais 

extravagantes. Um poder executivo 

altamente personalizado tornou-se 

a sua receita de governação, e muito 

cedo ele tornava-se num líder incon-

testável. 

Nos princípios dos anos 1990, a per-

seguição contra grupos associados 

à oposição levou a que centenas de 

milhares de pessoas abandonassem 

as suas casas na região do Vale do 

Rift, centenas de mortes em con-

frontos étnicos e detenção de muitos 

activistas políticos. Surgiram enor-

mes escândalos de desvio de fundos 

do Estado, mas os prevaricadores 

nunca foram chamados à responsa-

bilidade. Ministros, políticos e fun-

cionários públicos seniores também 

apoderaram-se de grandes porções 

de terra do Estado, em detrimento 

de vários milhares de camponeses 

pobres.

O primeiro maior desafio político 

surgiu em 1995, com o surgimento 

de um novo partido, o Safina (Arca 

de Noé). Era liderado por Richard 

Leakey, um defensor da conserva-

ção da natureza e com uma ilustre 

carreira de serviço público, e incluía 

alguns advogados e políticos desilu-

didos com a queda do prestígio do 

país. O novo partido foi violenta-

mente confrontado pela KANU. 

Comícios a favor de reformas e de 

uma nova constituição foram alvos 

de ataques violentos, levando 22 

embaixadas estrangeiras e o FMI a 

ameaçar o congelamento de um em-

préstimo de 36 milhões de dólares. 

Por volta de 2002, o FMI tinha con-

gelado um total de 350 milhões de 

dólares. 

Moi ainda tentou mudar a consti-

tuição para mais um mandato, mas 

foi obrigado a abandonar o poder. 

Nomeou para o parlamento Uhuru 

Kenyatta, um empresário e filho do 

primeiro presidente do Quénia, e 

rapidamente promoveu-o para mi-

nistro da administração territorial, 

ao mesmo tempo preparando-o 

para o substituir como presidente da 

KANU.

Não só esta atitude irritou veteranos 

do partido com as suas próprias am-

bições pelo poder, como também os 

partidos da oposição conseguiram se 

unir depois de uma década de luta 

entre eles. Juntos, estes partidos con-

seguiram uma vitória esmagadora 

nas eleições de 2002, o que humi-

lhou Kenyatta e o seu protector. Moi 

foi obrigado a passar o poder para 

Mwai Kibaki, antigo veterano da 

KANU e que tinha sido seu ministro 

das finanças, mas que nos últimos 10 

anos havia se tornado num crítico 

implacável de tudo que o regime de 

Moi representava. 

Contudo, em 2007, dentro da vo-

latilidade que é característico do 

processo político queniano, Kibaki 

apercebeu-se de que precisava de 

Kenyatta, e nomeou-o primeiro mi-

nistro. Kenyatta viria a ser acusado 

pelo Tribunal Penal Internacional 

(TPI) de envolvimento na violência 

eleitoral desse mesmo ano, mas tal 

não pôs fim à sua carreira política, e 

em 2013, viria a ser eleito Presidente 

da República. 

Em 2015, a acusação do TPI foi re-

vogada, e Kenyatta foi reeleito em 

2017. Com a eleição do filho mais 

novo de Moi, Gideon, como o pode-

roso presidente da mesa da KANU 

e senador pelo círculo de Baringo, 

em 2013, já na sua aposentação, 

Moi tinha conseguido consolidar o 

seu legado político tal como o havia 

planeado.

Moi casara-se em 1950 com Lena 

Bommet, e o casal viria a ser aben-

çoado com cinco rapazes e três me-

ninas. Divorciaram-se em 1979, e 

Lena morreu em 2004. O seu filho 

mais velho, Jonathan, morreu no ano 

passado. 

Em Moçambique, Moi será lembra-

do pelos seus esforços em ajudar a 

aproximar o governo do então Pre-

sidente Joaquim Chissano, à Rena-

mo, que tinha uma forte presença 

no Quénia,  o que conduziria às 

negociações que culminaram com a 

assinatura do Acordo Geral de Paz, 

no dia 4 de Outubro de 1992. (In the 
guardian)

Daniel Arap Moi

Numa decisão sem preceden-
tes na história da África 
Austral, o Tribunal Consti-
tucional do Malawi anulou, 

na última segunda-feira, dia 3 de 
Fevereiro, os resultados das eleições 
presidenciais realizadas no dia 21 de 
Maio do ano passado, declarando 
que as mesmas continham irregula-
ridades graves e insanáveis.

O tribunal acusou ainda a Comissão 

Nacional de Eleições de incompe-

tência, negligência e dolo na forma 

como geriu o processo e ordenou 

que novas eleições sejam realizadas 

dentro de 151 dias.

As eleições haviam sido ganhas pelo 

Presidente Peter Mutharika, com 

38,6 porcento dos votos, seguido de 

Lazarus Chakwera, do Partido do 

Congresso do Malawi (35,4%) e Sa-

lous Chilima, do Movimento Unido 

para a Transformação (20,2%). Chi-

lima era Vice Presidente de Mutha-

rika, tendo-se separado dele para 

Malawi

Tribunal Constitucional anula resultados das eleições 
presidenciais

concorrer às eleições do ano passado. 

Contudo, com esta decisão do tribu-

nal, ele volta a assumir o cargo.

Na sequência das eleições, gru-

pos da sociedade civil organizaram 

manifestações de protesto contra 

os resultados, em certos casos con-

frontando-se com actos de violência 

perpetrados pela polícia, resultando 

na morte de duas pessoas. Os ecos 

sobre a alegada fraude tiveram uma 

forte ressonância na comunicação 

local, onde jornalistas ampliaram a 

mensagem que se tornou num gran-

de incómodo para o governo. 

O tribunal decidiu, ainda, que Mu-

tharika deverá manter-se em funções 

até à realização de novas eleições.

A decisão do Tribunal Constitucio-

nal surge em resposta a um processo 

que lhe foi  remetido pelo segundo 

e terceiro candidatos, alegando que 

o processo eleitoral estava repleto de 

graves irregularidades e que, por isso, 

não tinha sido nem livre nem justo. 

Antes do anúncio da decisão do 

Tribunal, o país viveu momentos de 

tensão, e algumas escolas suspen-

deram as aulas, temendo uma pos-

sível onda de violência. O sistema 

de transporte público da capital, Li-

longwe, foi interrompido. Os juízes 

chegaram ao tribunal numa coluna 

escoltada por militares.

O Malawi não possui um Tribunal 

Constitucional permanente, mas em 

matérias específicas do fórum jurí-

dico-constitucional, dos oito juízes 

do Tribunal Supremo, cinco cons-

tituem-se temporariamente nessa 

qualidade. 

Os advogados dos dois candidatos 

que contestaram os resultados con-

seguiram provar, em tribunal, que 

uma tinta corretora, com o nome 

de marca Tipp-Ex tinha sido usada 

para rasurar alguns mapas contendo 

os resultados provenientes das as-

sembleias de voto. Estas alterações 

foram feitas depois dos mapas terem 

sido assinados pelos delegados de 

todas as candidaturas.

Provaram também que, em alguns 

casos, funcionários eleitorais trans-

mitiram para a sede da comissão 

eleitoral cópias erradas dos mapas de 

resultados, para além de terem sido 

detectados erros matemáticos em 

outros casos.

Durante nove meses, os juízes ana-

lisaram todas as provas documentais 

apresentadas pelos advogados dos 

candidatos requerentes e realizaram 

dezenas de audições com membros 

da comissão eleitoral, funcionários 

eleitorais e outras partes relevantes.

No seu acórdão de 500 páginas, cuja 

leitura demorou nove horas, os juí-

zes do Tribunal Constitucional con-

cluíram que “uma eleição não é livre 

nem justa se o órgão de administra-

ção eleitoral não for capaz de conta-

bilizar os votos em falta; se os mapas 

dos resultados estiverem repletos de 

rasuras feitas na ausência dos dele-

gados de candidatura; se o órgão de 

administração eleitoral não for capaz 

de preservar o material eleitoral usa-

do no escrutínio, que é essencial para 

a resolução de conflitos; e se o pro-

cesso de reconciliação dos boletins 

de voto estiver comprometido”. 

As eleições contaram com equipas 

de observação da União Africana e 

da Comunidade de Desenvolvimen-

to da África Austral (SADC). Am-

bas as organizações, seguindo uma 

longa tradição de encobrimento da 

má governação nos países membros, 

chancelaram as eleições como tendo 

sido “livres, justas e credíveis”, e que 

por isso reflectiam fielmente a von-

tade dos eleitores malawianos. As 

duas organizações ainda não se pro-

nunciaram em relação ao veredicto 

do tribunal.

Ainda ligado a este caso, a comissão 

de combate à corrupção no Malawi 

deteve, recentemente, um empre-

sário local, acusando-o de tentativa 

de subornar os juízes para tomarem 

uma decisão favorável a Mutharika. 

A queixa contra o referido empresá-

rio foi apresentada pelo Presidente 

do Tribunal Supremo. 
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Eni Rovuma Basin BV, Mozambique Branch invites interested 
companies to submit expression of interest for Environmental, So-
cial and Health Impact Assessment (ESHIA) Specialist Studies and 
Environmental Activities to be carried out in the Republic of Mo-
zambique. 

SCOPE OF WORK

compliance with national legislative requirements, eni standards 
and applicable international standards;

(HSE) related activities. 

DOCUMENTATION REQUIRED
Expres-

sion of Interest 
following documentations:

I. Technical documents:

-

in three (3) different geographical areas (e.g. Africa, Asia, Europe, 
etc.);

-
list studies and other environmental, social and health baseline 
studies in Mozambique. This is an advantage;

in onshore and offshore environments;
-

tem that complies with the requirements of International standard 

II. Administrative documents:

relevant information from the Eni Rovuma Basin B.V.;
-

-

-

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR ESHIA SPECIALIST STUDIES AND ENVIRONMENTAL ACTIVITIES 

IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE.
-

change);

-

-

(Eni Rovuma basin B.V. Application):

-
tions support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to 

SS01AC01 -ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES

-
pleted as follows: “ESHIA Specialist Studies and Environmental 
Activities

-
mentation, Companies interested in this Expression of Interest 

-

-

-
sion of Interest.

who shall have no recourse in this respect to Eni Rovuma Ba-
sin.
All data and information provided pursuant to this Expression 

be disclosed or communicated to non-authorized persons or 
companies.

-
site address indicated above is set at 19 February 2020, 23:59 
Central Africa Time
deadline will not be accepted.
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Matola completou, nesta 
quarta-feira, 48 anos da 
elevação à categoria de 
cidade. A efeméride ser-

viu de pretexto para uma entrevista 
ao edil local, Calisto Cossa, que disse 
que o município está a evoluir, con-
tudo tem desafios pela frente. Cossa 
falou da pressão sobre a terra, gestão 
de resíduos sólidos, vias de acesso, 
transporte urbano e assentamentos 
que, no seu entender, são os grandes 
responsáveis pelas inundações que, 
neste momento, se registam em al-
guns bairros do município e diz que 
urge a tomada de medidas estrutu-
rantes, porque, caso contrário, alguns 
bairros correm risco de desaparecer.             

A cidade da Matola completou 48 

anos. Será que a Matola de hoje vai de 

acordo com os vossos anseios quando 

assumiram o poder em 2014? 

Quando iniciámos o nosso projecto em 

Fevereiro de 2014, o município da Ma-

tola tinha uma população estimada em 

900 mil e hoje contámos com cerca de 

dois milhões de habitantes. Portanto, o 

município da Matola está sempre a re-

ceber pessoas, o que para nós é positivo 

porque, se as pessoas escolhem o nos-

so município é porque, efectivamente, 

Matola é agradável e aprazível para ha-

bitar ou para a implantação de diferen-

tes projectos de desenvolvimento. 

Por outro lado, se olharmos para a Ma-

tola que recebemos em 2014 e compa-

rarmos com o momento actual, é notá-

vel o nível de progressão. 

Quando assumiram a direcção do 

município em 2014, tinham a con-

vicção de que dos 900 mil habitantes 

passariam para dois milhões em 2019?   

Naturalmente. Por essas alturas haviam 

fortes sinais de que o município iria 

crescer. Já haviam projectos que tarde 

ou cedo iriam atrair pessoas para zonas 

outrora consideradas rurais. Ademais, 

quando nos foi confiado a missão de 

concorrer a presidência da autarquia, 

fomos aos bairros fazer levantamento 

das necessidades da população. Foi daí 

que registamos que uma das grandes 

preocupações dos munícipes eram as 

vias de comunicação. Portanto, as pes-

soas queriam estradas, energia e água. 

Com essas infraestruturas, o resto do 

desenvolvimento aconteceria de forma 

natural.  

A ligação inter-bairros fez com que 

alguns pontos do município, que apa-

rentavam ser inacessíveis, se tornassem 

próximos e isso atraiu pessoas para 

bairros como Intaka, Muhalaze, Bo-

quisso, Mali, Mukhatine e Ngolhoza.

Por exemplo, quando iniciámos o man-

dato em 2014, Muhalazi tinha quatro 

mil habitantes e hoje conta com 40 

mil; Ngolhoza era habitado por mil 

pessoas e hoje são 12 mil enquanto que 

Mukhatine concentrava cerca de 1.500 

pessoas e hoje estamos a falar de 35 mil 

pessoas. 

A nossa grande ambição foi de tornar 

Matola uma cidade aprazível e acolhe-

dora quer para efeitos habitacionais 

como para a implementação de diver-

sos projectos. 

E isso foi acontecendo e está a veri-

ficar-se até hoje. Estamos a receber 

muitos concidadãos que procuram a 

Matola como um destino final para 

implantação. 

Em 2014, o seu elenco inaugurou o 

ciclo de governação a uma “veloci-

dade concorde”. Contudo, a mesma 

velocidade parece ter diminuído nes-

te início do segundo mandato. O que 

está a acontecer?

Estamos a trabalhar. Naquela altura, a 

Matola não se comunicava através de 

estradas. Quando chegámos a nossa 

prioridade foi de tornar Matola comu-

nicável. Portanto, construímos estradas 

que ligassem os bairros da autarquia. 

Em todo lado eram obras, máquinas a 

roncar e isso deu a sensação de se es-

tar a fazer muito trabalho. Na verda-

de trabalhamos porque conseguimos 

implantar muitas estradas. Sair de um 

bairro para o outro dentro do municí-

pio da Matola deixou de ser uma “dor 

de cabeça”. Mas governação não é só 

fazer estradas, há mais coisas. 

Portanto, não houve abrandamento. 

Todos dias há trabalho, há edifícios 

públicos que são erguidos, unidades 

sanitárias, assistência social a pessoas 

vulneráveis, promoção e massificação 

do desporto, construção de salas de 

aulas, capacitações do pessoal técni-

co administrativo do município entre 

outras actividades arroladas no nosso 

manifesto eleitoral.

As pessoas que estavam habituadas a 

ver máquinas a trabalhar  num deter-

minado ponto, de um momento para 

o outro passaram a ver outro tipo de 

actividades, isso fez com que, aparen-

temente, ficasse esta imagem, mas não 

parou nada, há exemplos concretos, 

mesmo agora que estamos a falar, há 

obras que estão a acontecer nos bairros, 

na componente estradas. 

Insisto nas estradas porque essa foi a 

nossa aposta. Há dias entregámos sete 

quilómetros de estrada que liga os bair-

ros Patrice Lumumba – Singatela - São 

Damasso. Também estamos a trabalhar 

na construção da estrada - Circular de 

Maputo – Muhalazi num troço de cin-

co quilómetros.

O município da Matola anunciou, 

com pompa, o arranque das obras de 

construção da estrada T3 – Khongo-

lote – Boquisso, mas as obras foram 

interrompidas a meio. O que  se ve-

rificou para que a obra não fosse con-

cluída?

O projecto da estrada T3 - Boquisso 

foi iniciado no mandato do saudoso 

presidente Carlos Tembe. Cientes da 

importância da via para os nossos mu-

nícipes retomámos o projecto em 2018. 

São 18 quilómetros e já asfaltamos 12. 

Neste momento estamos a trabalhar 

no sentido de finalizar a secção que 

parte da Estrada Circular para Boquis-

so. São cerca de seis quilómetros. Já 

estamos na fase final dos preparativos 

e as obras vão arrancar no segundo se-

mestre deste ano.

...e a ligação Matola Gare – circular 

de Maputo? 

É um troço de um quilómetro, mas que 

nos cria muitos problemas, sobretudo 

no período chuvoso. O que fazíamos 

era uma intervenção paliativa para 

manter a via em circulação. Projecta-

mos para este ano a asfaltagem da via. 

Até ao final do ano teremos a ligação 

Matola Gare – Estrada Circular em 

condições de transitabilidade.

Quanto é que o município investe, 

anualmente, na construção e reabili-

tação das vias de acesso?

Isso depende da planificação. Para este 

ano, falamos de 67 milhões de meticais. 

Aqui estamos a falar das receitas pró-

prias que se acresce a mais 11 milhões 

de meticais proveniente do Fundo de 

Estradas. 

 Matola está a crescer a olhos vistos, 

mas alguns serviços públicos não 

acompanham a explosão demográ-

fica. O sector dos transportes é dos 

que não responde ao crescimento da 

Matola...  

Devo dizer que o grande desafio que 

temos tem a ver com o transporte. 

Vou dar um exemplo concreto: bairros 

como Mukhatine, Mali, Boquiço e In-

taka são atravessados por uma estrada 

que parte da EN1 até ao distrito de 

Moamba, a denominada estrada Tsi-

vene – Mukhatine. Naquela via, quan-

do chove, é um verdadeiro martírio. 

As viaturas de transporte público de 

passageiros não circulam e as pessoas 

são obrigadas a caminhar longas dis-

tâncias para chegarem aos seus postos 

de trabalho. Felizmente, em coorde-

nação com a Administração Nacional 

de Estrada (ANE), vão iniciar as obras 

de asfaltagem da via. Com estrada em 

condições, o transporte público vai cir-

cular sem problemas. 

Portanto, na Matola, a falta de trans-

porte está associada as vias de acesso. 

É por isso que o nosso grande desafio 

é pôr a Matola com estradas em con-

dições. 

Qual é a “saúde” da empresa Munici-

pal dos transportes? 

Ainda não é das melhores. Devo dizer 

que neste momento estamos a circular 

com 22 autocarros para uma população 

estimada em dois milhões de habitan-

tes. Isso é insignificante. 

Mas é preciso entender que uma em-

presa municipal de transporte tem ca-

riz social, a taxa que se cobra não cobre 

os custos operacionais. 

Mas quando falamos da mobilidade 

urbana é importante chamar atenção 

a correlação do trabalho que deve ser 

feita pelo sector privado. É por isso que 

no processo de aquisição de autocarros 

para o transporte público de passagei-

ros em diferentes cidades moçambica-

nas, o governo central contemplou o 

sector privado. 

Um dos calcanhares de Aquiles da 

administração descentralizada são 

fundos. Como está a autarquia em 

termos de colecta de receitas? Quan-

to é que encaixam anualmente? 

No período de 2014 – 2019, a nossa 

capacidade de arrecadação de receitas 

fiscais e não fiscais aumentou. Se em 

2014 cobrávamos cerca de 171 milhões 

de meticais/ano, hoje estamos acima de 

500 milhões de meticais/ano. Mesmo 

assim não estamos satisfeitos. Quere-

mos continuar a crescer. Até vontade 

de colectar um bilião de meticais/ano 

temos, visto que sentimos que há um 

potencial para tal. O que falta é cultura 

de pagar impostos no seio de alguns 

dos nossos munícipes. Como municí-

pio também temos o nosso dever. Te-

mos que continuar a cobrar. É preciso 

incutir no seio dos munícipes que um 

município vive cobrando impostos. 

Mas não basta cobrar. Deve haver 

transparência. É preciso compensar a 

contribuição dos munícipes através de 

realizações. 

Falta de consciência ambiental 
Nos últimos dias, o município da 

Matola tem sido notícia, não por boas 

razões. A questão de lixo. O que está 

acontecer com a recolha de resíduos 

sólidos? 

Estamos a conhecer um período de 

pico na produção dos resíduos sólidos 

principalmente nos meses que antece-

dem a quadra festiva e início do ano. 

Mas não podemos deixar de fora a 

componente de produção de resíduos 

sólidos e o crescimento da população. 

Nos bairros que outrora o lixo era 

enterrado ou queimado, hoje clama 

pelos serviços municipais porque hou-

ve aumento da população. Em 2014, 

Matola produzia 1200 toneladas/dia. 

Neste momento estamos na ordem de 

duas mil toneladas/dia. A isto é preciso 

olhar para a capacidade do município 

em termos de meios. 

No entanto, não podemos deixar de 

lado o sector privado, porque a tercia-

rização de recolha de resíduos sólidos é 

fundamental. 

...Mas o surgimento de focos de lixo 

é recente. Será que noutros anos não 

se produzia tanto lixo nos períodos de 

pico que acima referiu?  

Tocando no surgimento de focos de 

lixo, é importante recordar que houve 

tempo em que decidimos que devía-

mos descentralizar a recolha e abrir-

mos espaço para que tivéssemos alguns 

provedores a fazer trabalho de recolha 

em cada bairro. Mas, infelizmente, al-

guns provedores de má fé conseguiam 

“ultrapassar pela esquerda” e ter a cer-

tificação de que fizeram os trabalhos 

e submetiam as facturas para o paga-

mento, enquanto que no terreno os 

trabalhos não foram realizados. 

Por causa de alguns desses provedores 

desonestos tomámos a decisão de in-

terromper os serviços dos provedores 

privados. O corte visava a restrutura-

ção e reorganização do sector e agora 

queremos apostar na modalidade de 

um provedor por Posto Administrati-

vo, porque Matola é grande. 

Mas também não podemos colocar de 

lado a questão populacional. Por exem-

plo, o bairro de Ndlavela no Posto Ad-

ministrativo de Infulene tem cerca de 

89 mil habitantes, Matola C tem 27 

mil habitantes, isso corresponde à toda 

população de autarquia de Namaacha. 

Matola tem bairros cuja população é 

maior que de alguns distritos do país 

e em termos de superfície, se não é o 

maior é um dos maiores municípios do 

país. Isso tudo representa um grande 

desafio para a edilidade. 

Ter um provedor por cada bairro era 

uma boa experiência, mas verificamos 

que havia despesas que estavam sendo 

pagas sem que o trabalho fosse reali-

zado.

Neste momento, a resolução do pro-

blema de lixo é interno e como os nos-

sos meios não são suficientes, há sem-

pre défices. Contudo, esta situação será 

superada nos próximos dias. Para além 

da selecção de novos provedores, va-

mos lançar um concurso para aquisição 

de 60 contentores que serão distribuí-

dos pelos diferentes bairros do nosso 

município. Para além de meios, inter-

namente debatemo-nos com o proble-

ma de mão de obra. Como município 

temos apenas 227 pessoas a trabalhar 

nesta área de salubridade. Temos 35 

meios circulantes dos quais apenas 22 

é que estão operacionais. 

Mas o surgimento de focos de lixo nem 

sempre é resultado da nossa incapaci-

dade em responder à demanda. Há al-

guns compatriotas que não colaboram. 

Por exemplo, há pessoas que fazem 

pequenos serviços de recolha de lixo 

nas residências através de txovas, não 

condenamos a iniciativa, porque até é 

uma alternativa de sobrevivência, mas 

o problema está no local onde essas 

pessoas depositam o lixo. O problema 

está na criação de lixeiras avulsas. Esses 

não levam o lixo até aos locais apro-

priados. Encontram um lugar qualquer 

e deixam o lixo.  A outra pessoa, quan-

do vê o lixo depositado também faz o 

mesmo e assim os focos vão crescendo. 

Outro cenário que não podemos deixar 

de lado é que Matola é uma cidade que 

em algum momento é um entreposto. 

Temos situações em que recebemos o 

lixo de pessoas residentes dos distri-

tos circunvizinhos. São pessoas que 

saem de casa para o serviço na cidade 

de Maputo e levam consigo o lixo na 

viatura e depositam em contentores 

que encontram pelo caminho aqui no 

nosso município. E quando encontra o 

contentor cheio deixam lixo no chão. 

Também há algumas pessoas de má fé 

que sabotam o trabalho do município 

na recolha de lixo. Não faz sentido que 

alguém leve lixo numa carinha, com a 

lixeira a 100 metros, despeje-o na rua. 

Estou a dizer isso porque já flagrámos 

pessoas nessa situação. Sentimos que 

ainda falta um consciência ambiental 

no seio de alguns munícipes. Há que 

educar as pessoas a saber como se rela-

cionar com o lixo. Estamos nessa em-

preitada, mas não está a ser fácil. Fir-

mamos parceria com uma associação 

ambientalista liderada pelo Dr. Carlos 

Serra Júnior que fez várias palestras e 

trabalhos educativos, mas a assimilação 

ainda é frágil. É importante perceber 

que o lixo não tem corpo nem cor par-

tidária. Se um dia eclodir a epidemia 

de cólera todos nós seremos vulnerá-

veis. 

E o valor da taxa de lixo não é sufi-

ciente para cobrir as despesas? 

Mensalmente, recebemos cerca de seis 

milhões de meticais o que não é sufi-

ciente para um município da grandeza 

de Matola. Por exemplo, só em com-

Calisto Cossa e os 48 anos da cidade

bustíveis, para os meios que temos, 

gastámos cerca de dois milhões de me-

ticais por mês.

O município da Matola é dos pontos 

do país que mais movimento demo-

gráfico registou nos últimos anos. 

Isso aumentou a pressão sobre a ter-

ra. Como está a situação de conflitos 

de terra? Quantos pedidos de terra 

chegam ao edil por ano e quantos é 

que são atendidos?

A pressão é maior. Em 2019, tínha-

mos programado parcelar 200 terrenos, 

isso porque na nossa autarquia a terra 

está cada vez mais escassa e a pressão é 

enorme. Toda gente quer viver na Ma-

tola e a capacidade de resposta está a 

reduzir. Como forma de minimizar a 

situação tentámos sensibilizar as pes-

soas no sentido de apostar na verticali-

zação das construções, mas há questões 

culturais que precisam ser respeitadas. 

Não é fácil chegar a um nativo e dizer 

que aqui onde está a sua casa/terreno 

precisamos de implantar um prédio. 

A media mensal de pedidos de terra 

é de 160 a 170, o equivalente cerca de 

dois mil pedidos/ano, mas a resposta é 

muito baixa. 

Por lei, a terra pertence ao Estado e 

não pode ser vendida. Mas a mesma 

lei protege a ocupação por boa fé. A lei 

defende as comunidades nativas e por 

via disso quando procuramos entrar 

com os nossos planos de requalifica-

ção ou parcelamentos dizem que esta 

terra é nossa. Aí temos que entrar em 

negociações. Mesmo assim tem sido 

difícil, porque as nossas propostas di-

ficilmente são aceites. As comunidades 

exigem maior número possível de par-

celas alegando que tem muitos filhos. 

Quando procuramos por esses filhos 

dizem que estão na África do Sul. Mas 

isso tudo são artimanhas. O que acon-

tece é que descobriu-se que a terra é 

fonte de renda e pode ser colocada no 

negócio. A compra da terra é uma rea-

lidade. Como é que nós sabemos disso. 

É que o nativo só tem capacidade de 

transacionar a terra, mas não tem como 

formalizar a posse. Só o município tem 

competências. Portanto, depois de fa-

zer o negócio vêm para o município à 

procura de documentos. Também ve-

rificámos estas incidências de negócio 

de terra nalguns conflitos que somos 

chamados a dirimir. Há conflitos que 

surgem porque o mesmo terreno foi 

vendido para duas ou três pessoas. 

No geral, sentimos que os conflitos de 

terra estão reduzir.     Quando chegá-

mos em 2014 tínhamos cerca de qua-

tro mil. Conseguimos reduzir gradual-

mente e até ao fim do nosso primeiro 

mandato tínhamos cerca de 600 e a 

tendência é de diminuir.  Mas também 

é preciso recordar que há conflitos que 

pela sua magnitude só o tribunal pode 

dirimir e quando é assim, o município 

não pode intervir.  

Moradores queriam transformar 
Tchumene numa ilha 
Tchumene 1, no bairro de Matola 

Gare, é uma das zonas mais proble-

máticas no que concerne aos confli-

tos. Como é que está a situação?

Tchumene 1 é onde toda gente quer 

estar. No passado foi uma zona des-

prezível e essencialmente agrícola. O 

saudoso presidente Carlos Tembe re-

qualificou a zona lançou o projecto, 

mas poucos acreditaram nele. Hoje, 

Tchumene transformou-se numa das 

zonas mais nobres do nosso municí-

pio. Logo, a corrida pela terra também 

aumentou. Quando a procura é maior 

os oportunistas não faltam. No pas-

sado chegámos ao nível de um único 

terreno ter quatro proprietários, todos 

aparentemente com a documentação. 

Mas quando íamos ao cadastro desco-

bríamos que todos documentos eram 

falsos. Tivemos que alertar as pessoas 

que, em Tchumene 1, já não há mais 

terra para a construção.  

Neste momento, estamos a fazer o 

mapeamento de terrenos baldios, isto 

porque há pessoas que tiveram terrenos 

legalmente, mas nunca ocuparam.  Es-

tamos a notificar as pessoas para ocu-

parem, porque, caso contrário, teremos 

que redireccionar as pessoas capazes. 

Terrenos baldios representam perigo 

para a vizinhança. Para além de repteis 

(cobras), são focos de criminalidade.

Num passado não muito distante, o 

município da Matola esteve em “pé 

de guerra” com a Associação dos Mo-

radores de Tchumene 1. Explique-

-nos as causas desse diferendo? 

Não há nenhuma sociedade sem auto-

ridade. A estrutura máxima da Matola 

é o município. Qualquer associação 

que exista no território autárquico da 

Matola deve respeitar as autoridades 

municipais. Incentivámos e elogiamos 

quando os munícipes se organizam 

para defender seus interesses, mas isso 

deve acontecer dentro dos ditames da 

lei. A Associação dos Moradores de 

Tchumene tentou usurpar as com-

petências da autoridade municipal e 

tornar a zona de Tchumeme 1 uma 

Ilha. Como município impedimos que 

isso acontecesse.  Pedimos a associa-

ção para respeitar o município e nós 

também tínhamos o dever de fazer o 

mesmo. Como autarquia não podemos 

criar obstáculos para as associações que 

surgem no nosso município, mas estas 

associações devem respeitar aquilo que 

são os instrumentos que regulam o 

próprio município. O nosso objectivo é 

fazer com que os munícipes respeitem 

a autoridade municipal.
Os assentamentos informais e a pre-
cariedade de condições do saneamen-
to do meio são outros dois problemas 
que afectam à autarquia. Neste mo-
mento, há residências inundadas em 
alguns bairros da urbe. Como é que 
o município pensa resolver esses pro-
blema? 
O que podemos fazer como município 
é criar condições para que a água que 
inunda as residências seja escoada no 
mais curto espeço de tempo. Mas devo 
dizer que por causa dos assentamentos 
informais, que muitas vezes resultaram 
da venda e ocupação ilegal da terra, 
acabam se fechando os cursos normais 
de água.
Temos situações críticas nos bairros da 
Liberdade, Nkobe, Bunhiça, Machava 
Km 15, Sikuama e Fomento de bacias 
naturais de retenção de água que fo-
ram tomadas. 
Portanto, a água que inunda hoje as 
residências, no passado, ao circular en-
contrava um espaço onde se armaze-
nava e, gradualmente, se escoava para o 
mar. Infelizmente, fomos bloqueando 
o curso normal desses águas por causa 
de construções e assentamentos infor-
mais. E quando a água não encontra o 
seu caminho secular aloja-se nas casas 
das pessoas. 
Como solução precisamos de inves-
tir seriamente nas valas de drenagem, 
porque já não é possível acompanhar 
aquele traçado natural de água que ha-
via porque foi tomado.
Uma das coisas que o município não 
intervém muito é a edificação das va-
las de drenagem. Porquê?
Ao nosso nível criámos uma empresa 
municipal de águas e saneamento, sem 
descurar das competências da própria 
vereação. Por exemplo, neste momento 
temos bairros inundados e havia neces-
sidade urgente de resolver o problema 

dos munícipes. No bairro da Liberda-

de, montamos duas electrobombas que 

estão a ajudar grandemente no escoa-

mento das águas. Estamos a pensar em 

expandir estas experiências para outros 

bairros problemáticos.

Mas isso tudo é paliativo, porque, se 

nós não agirmos seriamente, esses bair-

ros estão condenados ao desapareci-

mento. Temos situações de munícipes 

que acabaram abandonando moradias 

valiosas em bairros como Fomento e 

Liberdade por causa desses problema 

de enchentes cíclicas.

Neste momento, não se pode procurar 

culpados. Institucionalmente, temos 

que assumir estes problemas e encon-

trar formas de resolver.

Há um projecto de grande dimensão 

coordenado pelo governo central, com 

financiamento do Banco Mundial para 

a construção de valas de drenagens na 

região de grande Maputo. Está avalia-

do em 50 milhões de dólares e inclui 

também os municípios de Maputo e 

Boane. 

No início do primeiro mandato, o 

município teve coragem de demolir 

infraestruturas erguidas ao longo da 

rota das águas. Contudo, a operação 

foi interrompida. O que aconteceu?

Não parámos, o que aconteceu é que 

estamos a fazer o mapeamento para 

saber quais é que foram as infraestru-

turas edificadas em zonas de percurso 

de água. Isso vai continuar, porque o 

nosso objectivo é proteger o bem mais 

importante que é a vida. Não é falta de 

coragem. Queremos que a água tenha 

o seu espaço e as pessoas também.   

 Quando é que teremos o município 

a funcionar no novo edifício? Quanto 

é que o imóvel custou ao município? 

Ainda este ano vamos passar para o 

novo edifício. É preciso explicar que a 

construção do novo edifício resulta de 

uma dívida pública que tem o parecer 

do Tribunal Administrativo e que até 

consta na Conta Geral do Estado de 

2017.  O município da Matola não foi 

o único beneficiário desses emprésti-

mos. O edifício custou cerca de 1.2 mi-

lhões de meticais e já terminou. Neste 

momento estamos a tratar questões 

processuais. O nosso desejo é que este 

trimestre não termine antes de entrar-

mos no edifício. 

Por Raul Senda

“A nossa grande ambição é tornar Matola numa cidade aprazível e acolhedora quer para efeitos habitacionais como para a imple-
mentação de diversos projectos” - Calisto Cossa. 

Cossa diz que urge a adopção de medidas estruturantes para conter os efeitos das inundações sob o risco de alguns bairros 
desaparecerem
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155

 

 

 

 

Matrículas para 2020 
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais.  
 
 

 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do bairro Luís 
Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague ou contactar através dos telemóveis: 
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355. 
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Eni Rovuma basin B.V. – Mozambique Branch invites in-
terested companies to submit expressions of interest for the 

, 
below listed the main services requested:
- Provision of Stationary; 

SCOPE OF WORK
In order to meet the needs and statutory requirements to the 
Scope of this Expression of Interest, below the list of activi-
ties included:

- All material/equipment should be of Good quality;
- The delivery of material/equipment should be made on 

time;
- Management of all above activities; 
- Taking all steps necessary in order to guarantee the full 

- Periodical reporting.
All activities above described are to be executed in accor-
dance with Local, COMPANY and international HSE norms 
for the safeguard of workers’ health and safety and Local 
Labour Law.

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their 

 by providing, through the below speci-

I. Technical documents:

b) Number of years in the market providing similar SERVI-
CE;
c) Provide evidences that has a minimum of 5 years’ expe-
rience in providing similar SERVICE;

II. Administrative documents:

-
-

tion package and other relevant information from the 
Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Re-

Flow Statement. These documents must be provided 
for the Company Group (if applicable), and also for the 
Company’s Mozambican registered entity that will en-
ter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your 
Company is not already registered in Mozambique, 
please specify if you would be willing to promptly re-
gister in Mozambique and specify the respective time-
line;

d) Company and Group Structure with the list of major 

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

terest as a consortium or as a joint venture, information 
about each member of consortium or joint venture and 
role of each participant in the potential project. Such 
intention to form either a consortium or a JV, must be 
supported by an Agreement or “Memorandum of Un-
derstanding” duly signed by each entity in the group;

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by registering
the company on our website (Eni Rovuma basin B.V. Appli-
cation):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

For any issues and support, you can contact our service ope-
rations support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website application, your 
application I.D. number must be
Shared to: 
e-mail: erb.procurement@eni.com
 
IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and 
to the following commodity code:

BB15AE01 - STATIONERY AND CONSUMABLES FOR 
OFFICE EQUIPMENT
Within the website application, under the section “Object 
of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be 
completed as follows: “PROVISION OF STATIONARY AND 
OFFICE EQUIPMENT IN MOZAMBIQUE”.
Subject to the delivery and compliance of all the above do-
cumentation, Companies interested in this Expression of In-

-
tion Package.
This enquiry shall not be considered as an invitation to ten-
der and therefore it does not represent or constitute any pro-
mise, obligation or commitment of any kind on the part of 
Eni Rovuma Basin B.V., to enter into any agreement or arran-
gement with you or with any Company participating in this 

.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the 
Expression of Interest shall be fully born by such Companies 
who shall have no recourse in this respect to Eni Rovuma 
Basin.

All data and information provided pursuant to this -

not be disclosed or communicated to non-authorized per-
sons or companies.Z
The deadline for receipt of  by the web-
site address indicated above is set at 19 February 2020, 25:59 
Central Africa Time. Documentation received after the set 
deadline will not be accepted.

EXPRESSION OF INTEREST 
FOR PROVISION OF STATIONARY AND OFFICE EQUIPMENT IN MOZAMBIQUE
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Se eu escrever assim: veja-se 

como o Estado legitima e 

apoia a acumulação por es-

poliação, a transformação de 

direitos colectivos à terra e a outros 

valores de

uso (moradia, saúde, educação etc.) 

em propriedade privada, de acesso 

desigual e regulado pelo capital em 

mercados que, muitas vezes, foram 

criados mediante violência, corrupção 

ou legalização do que já foi ilegal – os 

meus amigos julgarão que eu estou a 

escrever sobre Moçambique, e afinal 

só estou a citar o prefácio do geógrafo 

e pensador político David Harvey, que 

nesse texto denuncia o neoliberalismo 

que justifica “tecnicamente” a privati-

zação e a austeridade e que nos lixa a 

todos. 

Apesar de poder haver, no estado de 

coisas enumeradas, algo que reconhe-

çamos por simples espírito de associa-

ção.

Se depois eu lembrar que os campos 

de golfe e os condomínios fechados, 

vistos pela primeira vez nos Estados 

Unidos, agora são encontrados na 

China, no Chile e na Índia, contras-

tando com assentamentos e ocupações 

irregulares, formalmente chamados 

de cortiços, favelas ou bairros pobres 
– continuando a citar o Harvey e o 

seu tristemente luminoso As 17 Con-

tradições e o Fim do Capitalismo, 

edições Boitempo, 2016 - os meus 

amigos também se perguntarão quan-

tos anos faltarão para que os poderes 

moçambicanos copiem os chineses e, 

em vez de mais escolas ou de centros 

de saúde, começarmos a ver campos 

de golfe ao lado de condomínios fe-

chados (estes já se vão multiplicando), 

basta termos um bocadinho de espí-

rito de associação, dado que invaria-

velmente todos os países imitam os 

países mais desenvolvidos. 

Se eu vos disser que o coronavírus, 

uma praga derivada da porcaria de um 

vírus sem tamanho para levar uma ga-

lheta e que se manifesta a 12 000 km,  

pode ter um impacto económico mais 

Do total alheamento
acentuado do que o seu ciclo de vida 

biológico porque vai inibir a economia 

chinesa e a recessão desta afectará por 

um tempo indeterminado os países 

que dependem das suas exportações 

para a China, num círculo muito alar-

gado, os meus amigos ficam a perceber 

como hoje tudo afinal tem ressonân-

cias universais a vários níveis e como 

se processa uma crise sistémica. 

Se vos disser, o que é uma triste bana-

lidade de base, que hoje não importa 

qual política seja seguida, o resultado 

é o favorecimento do clube de bilio-

nários que constitui uma plutocra-

cia cada vez mais poderosa, os meus 

amigos também reconhecerão que isto 

não se passa só fora de portas, algures 

no cenário mundial.

Se ainda vos falar sobre as esperanças 

que actualmente se concentram no 

capitalismo “baseado no conhecimen-

to” (em primeiro plano, a engenharia 

biomédica, a engenharia genética e a 

inteligência artificial), e como é preci-

so prevenir, pois a inovação é sempre 

uma faca de dois gumes e se o surto 

actual de inovação aponta nalguma 

direcção é na de uma diminuição das 

oportunidades de emprego para os 

trabalhadores e na de um aumento 

da importância da renda extraída de 

direitos de propriedade intelectual no 

que se refere ao capital; uma ilusão fa-

tal, só alguns podem viver de renda e é 

preciso que haja quem complementar-

mente invista na produção – aqui os 

meus amigos também vão somar dois 

mais dois e perceber que também em 

Moçambique há o risco da tentação 

de se querer saltar por cima de etapas 

e de se julgar que o desenvolvimen-

to prescinde dos modos de produção 

industrial dos anteriores estádios ca-

pitalistas. 

O que não entendo é como os meus 

amigos não querem ver que no domí-

nio intelectual acontece o mesmo, que 

tudo está ligado e que há uma contra-

dição insanável entre a aposta cega do 

Estado no modelo das indústrias cul-

turais e o país continuar teimosamente 

alheado da cultura do mundo. 

Esta semana morreu o George Steiner, 

um dos mais extraordinários ensaístas 

humanistas dos últimos cinquenta 

anos, e nas livrarias da capital moçam-

bicana não se encontra um único dos 

seus livros; nos jornais moçambicanos 

não se publicará um artigo digno da 

figura, a resumir algo do seu contribu-

to e das suas teses; nenhuma univer-

sidade moçambicana proporá (como 

é previsível ir acontecer nos próximos 

tempos em todos os quadrantes do 

globo) criar um congresso internacio-

nal para que o pensamento do mestre 

conheça uma divulgação horizontal. É 

como se o Steiner não existisse e não 

fosse inegavelmente importante para a 

humanidade, para além de culturas e 

raças. Steiner é um dos raros que per-

tence a todos os homens, desconhecê-

-lo é uma perda e não motivo de or-

gulho. 

Entretanto, se vos falar de Jeanne Voi-

lier, aposto que os meus amigos cor-

rerão para o Google para saber quem 

foi, como era. Foi amante dos escri-

tores Paul Valéry e Jean Giraudoux, 

esposa do dramaturgo Pierre Fron-

daie, enrolou-se com o crítico Emile 

Henriot, afiou a pélvis com o nobel 

Saint-John Perse e com Bertrand de 

Jouvenel, um teórico sobre as questões 

do poder; também não lhe escapa-

ram homens de negócios, americanos 

e dois japoneses; coitado do escritor 

italiano Curzio Malaparte, caiu-lhe na 

rede; levou o poderoso editor Robert 

Denoel ao adultério (o qual apareceu 

morto depois de estranhamente a ter 

colocado como sócia maioritária das 

edições Denoel) e também papou a fe-

minista Yvonne Dornès. Tudo, dizem, 

por causa de um sorriso. Jeito para o 

romance tinha pouco, ao que parece, 

mas ambição muita. 

Vai uma aposta em como agora esta 

amante abalará mais o estado de total 

alheamento do país do que a morte do 

filósofo da literatura?

A 
situação de instabilidade na província de Cabo Delgado é su-

ficientemente grave para nos permitir concluir que Moçam-

bique está num estado de guerra, vítima de uma agressão vio-

lenta, perpetrada por forças ocultas e apostadas em destruir o 

país e sabotar todos os seus esforços de desenvolvimento.

Tal é a aposta dos promotores desta guerra que ela vai se alastrando 

progressivamente para outras partes da província, com o enorme po-

tencial de se generalizar por quase todo o país. Se no passado o espaço 

de tempo entre os ataques era relativamente longo, nos últimos tempos 

eles tornaram-se mais frequentes, intensos e cada vez mais descarados 

e hediondos, em certos casos visando mesmo desabilitar a mobilidade 

das forças de defesa e segurança que perseguem os seus actores.

Nota-se também uma cada vez maior sofisticação dos malfeitores, 

envergando farda militar e usando armas modernas, tudo sugerindo 

uma operação bem coordenada e financiada por fontes para quem o 

dinheiro não é problema. 

A tamanha chacina de cidadãos inocentes e destruição de seus bens e 

de infraestruturas públicas, e a ausência de uma mensagem quanto ao 

que se pretende alcançar, demonstram de forma clara e inequívoca um 

nível de brutalidade sem paralelo na história moderna da humanidade. 

A estratégia é mesmo de destruir, só pelo simples prazer de destruir.

Desde o primeiro ataque, no dia 4 de Outubro de 2017,  que o governo 

moçambicano, ao mais alto nível, vem afirmando que não conhece as 

motivações ou a identidade deste grupo sanguinário. Mas, quando o 

Presidente Nyusi, nas comemorações do Dia dos Heróis, se referiu a 

“malfeitores financiados por forças internas e externas” surgiu a ideia 

da existência de informações, ainda que não do domínio público, sobre 

os possíveis promotores daqueles actos de desestabilização.

Várias teorias já foram avançadas, desde clivagens religiosas até grupos 

de traficantes que procuram criar o ambiente propício para os seus 

negócios obscuros. Ainda foi ventilada a questão da pobreza extrema 

que aflige grande parte da população local, que se sente alienada de 

todos os investimentos que estão ser feitos na região. Mas nenhuma 

destas teorias pode justificar a intensa brutalidade que se regista em 

Cabo Delgado, e nenhum destes grupos referidos teria recursos su-

ficientes para sustentar uma campanha desta magnitude, para além 

de que sempre houve uma convivência pacífica entre vários grupos 

religiosos na região. 

Os ataques em Cabo Delgado já deixaram de ser graves actos de cri-

minalidade perpetrados por bandos de aventureiros que no início se 

pensava que eram para passarem a ser caracterizados por acções de 

terrorismo internacional, cabendo perfeitamente na definição das 

Nações Unidas sobre tal fenómeno. A maioria dos que sofrem dos 

efeitos desta bandidagem podem ser moçambicanos, mas os seus efei-

tos globais se fazem sentir pelo resto do mundo, este de que Moçam-

bique é parte integrante.  

Moçambique não pode continuar a contar apenas com os seus pró-

prios recursos e forças para enfrentar este flagelo; uma resposta ade-

quada ao nível internacional deve ser equacionada, tornando as Nações 

Unidas um actor relevante neste processo.

Todos os sinais deste movimento indicam que Moçambique faz parte 

de uma estratégia global de progressão de grupos terroristas, que se 

aproveitando das fragilidades deste país, procuram território para im-

plantar a sua nefasta ideologia de decapitações e de sangue.

Depois da Somália, Moçambique está na mesma liga que outros países 

africanos como a Nigéria, o Mali e Burkina Faso. Neste último, pelo 

menos 20 cidadãos foram brutalmente assassinados no Sábado, dia 1 

de Fevereiro.

O padrão de actuação é o mesmo em todos estes países; violência 

extrema, sem nenhuma mensagem ideológica e com uma identidade 

comum que se faz apenas anunciar pela bandeira de fundo preto e a 

crueldade exercida sobre as vítimas. O critério para a escolha destes 

cinco países parece obedecer a uma lógica de actuação a partir das duas 

costas africanas e, explorando pequenos e lactentes conflitos locais, ir 

progressivamente subjugando outras nações do continente, ao sul do 

Equador. Pode ser uma estratégia de longo prazo, mas o momento 

para a contrariar é agora, e requer o envolvimento de toda a comuni-

dade internacional.

Cabo Delgado é apenas 
um ponto de partida  
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A 
introdução da Quinta Ge-

ração de Telecomunica-

ções parece ser mais uma 

questão política e diplo-

mática do que tecnológica. Regu-

ladores, operadores, empresas, go-

vernos de um lado e consumidores 

do outro.

2023. É este o ano que regulador 

e operadores portugueses parecem 

definir como verdadeiro ano zero 

das ofertas comerciais baseadas em 

tecnologia de quinta geração, mes-

mo que as licenças comecem a ser 

atribuídas ainda este ano.

A estratégia do 5G da Comissão 

Europeia almejava que, em 2020, 

cada Estado Membro deveria ter 

uma cidade com infraestruturas de 

5G aptas e funcionais. Portugal já 

foi palco de alguns testes piloto da 

tecnologia, porém o mercado ainda 

está longe de apresentar verdadei-

ras ofertas comerciais com base em 

redes de quinta geração.

Portugal tem, historicamente, sido 

um pioneiro no sector das tele-

comunicações. Um país pequeno, 

5G – Uma questão política 
Por Rafael Dias Almeida* 

com uma população tech friendly 

e com empresas de telecoms sóli-

das com excelentes stakeholders. 

Embora actualmente dominado 

por grupos estrangeiros, os players 

do mercado de telecomunicações 

português têm uma história rica e 

intimamente ligada à história do 

país. Deste a Portugal Telecom (ac-

tualmente Altice), à Vodafone (a 

antiga Telecel), passando pela NOS 

(resultado da consumação da siner-

gia entre a OPTIMUS e a ZON, 

anteriormente PT Multimédia) e 

pela NOWO (a Cabovisão), o mer-

cado português de telecomunica-

ções é dinâmico e aguerrido.

O regulador, ANACOM, tem tam-

bém assumido um papel importan-

tíssimo em todos os processos de 

adoção de nova tecnologia, tendo 

várias vezes sido considerado um 

exemplo de eficiência ao nível eu-

ropeu.

Recentemente, operadores e regu-

lador aparentam viver num clima 

de tensão em relação à introdução 

do 5G no mercado nacional.

Por um lado, a ANACOM tem de 

garantir que a libertação da faixa 

dos 700MHz em todo o território 

nacional (e isto inclui, naturalmen-

te, o território insular) se efectiva. 

Além disso, tem de garantir que os 

utilizadores do serviço de Televisão 

Digital Terrestre (TDT) não ficam 

sem acesso gratuito a este serviço, 

nem se verifica uma degradação 

deste serviço.

Por outro, os players do mercado 

têm de decidir se estão dispostos a 

investir nas novas infraestruturas e 

em que moldes o vão fazer.

Quanto ao primeiro ponto a ANA-

COM já afirmou publicamente que 

“entendeu dar cumprimento à meta 

definida em termos europeus, ten-

do consagrado no Roteiro Nacional 

para a faixa dos 700 MHz, aprova-

do pelo Governo, por despacho do 

Secretário de Estado das Infraes-

truturas, o objetivo de assegurar o 

processo de atribuição deste espec-

tro até 30 de junho de 2020”.

Em relação ao investimento, parece 

resultar de todos os comunicados 

e intervenções de alguns represen-

tantes das empresas de telecoms 

que existe um efectivo interesse em 

assumir um papel pioneiro na im-

plementação do 5G. O presidente 

da ANACOM defendeu publica-

mente que considera que o modelo 

de partilha de infraestruturas seria 

o mais benéfico para operadores e 

consumidores. Dado o avultado 

investimento necessário, quanto 

maior for a partilha do investi-

mento, mais facilmente será obtido 

o almejado retorno por parte dos 

operadores.

O espectro
O investimento em infraestruturas 

será muito superior ao investimen-

to nas gerações de redes anteriores, 

uma vez que a tecnologia por de-

trás do modelo de 5G adotado se 

baseia numa nova distribuição do 

espectro. Não podemos desconsi-

derar que o espectro é utilizado por 
outros sectores da economia, no-
meadamente as televisões e rádios, 
as nossas redes wi-fi caseiras e até 
os barcos em alto mar.
O espectro eletromagnético é pú-
blico. Um bem que um país não 
pode nunca desconsiderar e deve 
gerir como um recurso importante, 
finito e muito relevante. Na verda-
de, todos os cidadãos e empresas 
fazem uso de espectro, sendo o Es-
tado quem decide como e quando 
se pode utilizar este recurso, através 
da atribuição de bandas de frequên-
cia. Por exemplo, as frequências de 
2.4GHZ e 5GHZ são utilizadas 
pelas redes wi-fi caseiras, sendo de 
uso livre. Para empresas de televi-
são e rádio, existem concursos de 
atribuição de espectro.
Na definição do modelo de 5G a 
adotar, optou-se pela utilização da 
frequência dos 700Mhz, atualmen-
te utilizada pela TDT. Esta é uma 
frequência “alta”, que permite que 
mais dispositivos se possam conec-
tar à sua rede, sem gerar uma maior 
lentidão ou situações de descone-
xão. Por outro lado, estas frequên-
cias têm maior dificuldade em pe-
netrar espaços e obstáculos. Assim, 
tal como acontece atualmente com 
os sinais de rádio FM (e contraria-
mente aos AM), para garantir que 
a rede chegue aos utilizadores, será 
necessário instalar muito mais an-
tenas do que atualmente acontece.
No atual paradigma, uma empresa 
pode instalar uma antena de teleco-
municações numa zona de uma ci-
dade e garantir que os utilizadores 
poderão aceder a velocidades 4G 
sem grandes problemas.
Com o 5G as empresas terão de 
instalar muito mais antenas, se-
guindo um modelo descentraliza-
do. Na verdade, troca-se o alcance 
(e penetração) pela velocidade e 
força / estabilidade do sinal.
O maior número de antenas exi-
girá uma aposta muito maior por 
parte dos operadores, pelo que não 
será de estranhar que estes queiram 
começar por instalar redes 5G em 
pontos específicos (grandes cida-
des, universidades entre outros).
A introdução de redes de quinta 
geração irá afetar a utilização de 

serviços de consumo (nomeada-
mente gamimg e streaming), mas o 
real impacto será sentido principal-
mente na indústria. As velocidades 
atingidas em 4G já são bastante 
competitivas e permitem colma-
tar a maioria das necessidades dos 
consumidores, mas a digitalização 
da indústria e a condução autóno-
ma podem ser muito otimizadas 
com a maior velocidade e menor la-
tência trazidas por esta tecnologia. 
Assim, é possível afirmar que para 
o consumidor comum a introdução 
do 5G pouco mais irá significar do 
que uma possível redução do preço 
das ofertas 4G ou um aumento do 
tráfego dos pacotes de dados ofere-
cidos pelas operadoras.

O embargo
Outro dos temas que tem sido 
muito discutido é o papel da em-
presa chinesa Huawei na constru-
ção de infraestruturas de quinta 
geração. Esta empresa, que também 
tem uma presença forte no merca-
do de consumo, produziu soluções 
de infraestruturas que tem vindo 
a apresentar ao mercado a preços 
muito competitivos. Ora, devido 
ao já polémico “embargo” dos Esta-
dos Unidos da América a empresas 
tecnológicas chinesas muitos países 
têm evitado que a Huawei ou ou-
tras empresas chinesas sejam cha-
madas a desenvolver soluções de 
5G para os seus mercados. Além 
disto, os EUA parecem querer pres-
sionar os países para não adotarem 
soluções destas empresas, bastando 
por exemplo, atentar a declarações 
do embaixador dos Estados Unidos 
da América em Portugal no fim do 
ano passado: “A nossa preocupação 
é a segurança. E quando olhamos 
para as relações em termos de se-
gurança com os nossos parceiros 
da NATO, … Portugal é um dos 
nossos aliados mais próximos. Se 
estivermos a falar de partilha de 
informação crítica através de redes 
que, na nossa perspetiva, não nos 
dão garantias e que não são seguras, 
penso que isso iria afetar as nossas 
relações com Portugal”
Recentemente, no Reino Unido., o 
conselho de segurança e o Gover-
no aprovaram a possibilidade da 
Huawei poder entrar no mercado 
de infraestruturas de quinta gera-
ção, podendo ter até 35 por cento 
da quota nas redes 5G mais peri-
féricas, bloqueando por completo 
o acesso da fabricante chinesa ao 
centro operativo e às redes usadas 
por militares e centrais nucleares.
A introdução da Quinta Gera-
ção de Telecomunicações parece 
ser mais uma questão política e 
diplomática do que tecnológica. 
Reguladores, Operadores, Empre-
sas, Governos de um lado e con-
sumidores do outro. O benefício 
que os consumidores vão retirar da 
introdução do 5G, a curto e médio 
prazo, é muito menos palpável do 
que todo o alarido que se tem cria-
do leva a crer. Por outro lado, o re-
sultado desta batalha terá inúmeras 

consequências políticas e diplomá-

ticas que poderão levar anos a ser 

resolvidas.

* Observador.pt

Entre 1980 e 85 fiz algumas 

incursões rasantes no mun-

do da poesia. Publiquei al-

guns versos avulsos na revis-

ta charrua da AEMO e na Tempo. 

Na segunda-feira, 18 de Junho de 

2001, vi-me de repente  forçado a 

lembrar de alguns desses versos que 

publiquei na revista Tempo. Era 

assim:

Sobre a felicidade

E pensar 

que há gente que me pensa feliz. 

Era tudo um resumo da minha filo-

sofia sobre o conceito da felicidade, 

porque sempre que considerei que 

a felicidade é um estado de espírito 

propenso a esterilidade da criativi-

dade. Mas vamos por partes:

Naquela manhã, eu e a Esmeralda 

estávamos sentados um em frente 

do outro a curtir a ressaca do nos-

so casamento que tinha acontecido 

dois dias antes, para oficializar a 

relação que existia entre nós, de 25 

anos, como marido e mulher numa 

relação de facto. 

Estávamos a tomar chá com os bis-

coitos remanescentes e ela olhou 

para mim e perguntou: estás feliz? 

Senti-me sacudido, como se sob 

efeito de uma descarga eléctrica, e 

respondi sem ter que pensar muito: 

Não, não estou.

Ela olhou para mim, entre cho-

cada, incrédula e incapaz de com-

preender o que eu estava a dizer, 

mas expliquei-lhe: Esmeralda, é 

simples, sinto-me bem por estar 

contigo, sinto-me bem por ter você 

como minha mulher, sinto-me bem 

e confortável por ter uma mulher 

como você, como mãe dos meus 

filhos. Mas não posso, de forma 

alguma, confundir isso com felici-

dade. 

 Eu não estou feliz por uma razão 

muito simples, a relação que eu 

tenho com a felicidade foi sempre 

conflituosa.

Temos uma relação amigável mas 

os nossos caminhos nunca se cru-

zaram, nunca se vão cruzar, somos 

como dois carris duma linha fér-

rea, partimos do mesmo ponto, 

voamos ao mesmo destino mas os 

nossos caminhos nunca se vão cru-

zar. Principalmente, porque eu não 

quero que eles se cruzem. 

O que me move é a necessidade. 

Eu vivo porque tenho necessida-

de de resolver problemas. Tenho 

necessidade de procurar caminhos 

para perguntas que faço, sem que 

não tenha muita probabilidade de 

encontrar uma resposta de paz. 

Mas sinto-me motivado a conti-

nuar porque, sei como devo a ter, 

hei de encontrar a resposta que 

procuro encontrar, mesmo que isso 

seja improvável. 

Eu sou aquilo que se pode e se diz 

em português: Em mim, a necessi-

dade aguça com o engenho. 

Uma pessoa feliz, no sentido mais 

lato da palavra, é uma pessoa que 

é  incapaz de criar, seja o que for, 

porque vive numa plenitude ampla 

e perfeita. 

Quem não tem fome não tem 

necessidade de procurar comida. 

Quem não tem sede não tem ne-

cessidade de procurar água. Quem 

não sente frio não espera que lhe 

mostrem o fogo. 

O que nos move é exactamente essa 

necessidade permanente e premen-

te de resolver problemas, é isso que 

faz com que eu esteja vivo, é isso 

que faz com que eu continue a so-

nhar e é isso que me move. 

Agora, respondendo a tua pergun-

ta Esmeralda: sinto-me feliz por 

ter uma companheira, por ter uma 

mulher como tu, uma mãe como tu, 

mas não posso sentir isso como fi-

nalidade última da minha vida. 

Porque o dia que eu me sentir fe-

liz, no sentido em que o homem 

comum conjuga, esse estado, en-

tão terei perdido completamente 

o sentido da vida. Terei perdido a 

necessidade de sonhar, terei perdi-

do a necessidade de lutar para que 

os meus sonhos se realizem. 

Enfim, a minha fonte terá secado. 

Eu não sou feliz, por uma razão 

muito simples, é porque não que-

ro ser feliz, ou seja, não quero ser 

estéril. 
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
história da luta armada, a his-

tória dos heróis, o conceito de 

herói e heroicidade, o mérito 

deste e daquele moçambica-

no proclamado herói nacional, a répli-

ca de estátuas, os tabus, as inclusões e 

exclusões, e muito mais, levam-nos ao 

enriquecimento do debate sobre Mo-

çambique e a moçambicanidade. Por 

vezes, ficamos com a sensação de que 

não haverá mais heróis para além da-

queles que foram proclamados como 

tal e dos que constam de alguma es-

pécie de lista. 

Nesse tipo de debate a ideia é sempre 

refletir em torno dos nossos heróis, 

nossos símbolos, nossa forma de pro-

duzir o patriotismo, o quase dilema do 

apego à fronteira ténue entre partido 

e Estado e como isso interfere e cria 

dissonância na (in)definição de herói. 

A percepção sobre quem é ou quem 

pode ser herói em Moçambique fun-

Os heróis serão lembrados
da-se na força, no peso, que o factor po-

lítico tem sobre a matéria. Uma visão de 

aldeia parece consubstanciar as escolhas. 

Mas, esta visão pode pôr ou tem posto em 

causa a legitimidade dos heróis formula-

dos politicamente. Por força do tabu pro-

duzido pela educação revolucionária para 

o não questionamento, para a aceitação 

passiva do ordenamento da heroicidade, 

corremos a endeusar esta e aquela figura. 

A tal visão de aldeia pode até ser refor-

çada pelo nepotismo. Será verdade? Será 

que houve favorecimento desta e daquela 

figura, próxima deste ou daquele, elevan-

do-a ao lugar de herói ou heroína, prete-

rindo outras, mais bravas, mais admiradas, 

mais óbvias de serem consideradas como 

tal? Esta discussão encerra a sua respecti-

va complexidade, mas também induz-nos 

a olhar para a questão da cumplicidade 

como algo que teimosamente configura a 

lógica da determinação de heróis e heroí-

nas. Quais foram os feitos marcantes de 

cada um que, por serem extraordinários e 

admiráveis, por serem arrebatadores, dis-

tintos, por serem actos corajosos, condu-

ziram ao merecimento do lugar de herói? 

Evidências provam que, na determina-

ção do herói, tem estado a sua condição 

de líder ou presidente de um partido po-

lítico e/ou do País. Pode ser apenas um 

caminho embora não seja determinante, 

ou seja, não é por ter sido Presidente da 

República ou de um partido no poder 

que automaticamente tem o lugar para 

sua suposta eternização como herói. Em 

alguns casos não se força. As acções ex-

traordinárias estão lá. Mas, a crise ou po-

breza de figuras pode, provavelmente, fa-

zer com que a cumplicidade ganhe o seu 

espaço na determinação deste e daquele 

como herói. Os factos extraordinários 

de Hitler não fizeram dele um herói. No 

entanto, as Grandes Guerras mundiais 

produziram muitos heróis. Porém, dentro 

da lógica democrática há heróis que reú-

nem consenso geral e outros que não. 

A valorização faz o seu papel. O “não 

questionamento” é colocado de parte. 

Muitos moçambicanos reconhecem, 

sem esforço, Fidel Castro, Mandela, 

Obama, como seus heróis e modelos 

a seguir. A necessidade do consenso, 

num espaço de pluralidade, obriga-

-nos a uma revisão dos nossos heróis. 

Sem tabus. O ponto é a interiorização 

e a aceitação independentemente de 

alguma pressão política. A história 

oficial produz ou produziu os seus he-

róis em conformidade com o regime. 

Mas, a durabilidade pode ser efémera. 

Não é por acaso que estátuas de gran-

des líderes, assim considerados no 

dicionário oficial, são deitadas abaixo. 

Como ficaram os que idolatravam 

Lenine ou Saddam Hussein? Há 

ditadores incompreendidos que com 

o tempo voltam a ser heróis. Outros 

são desendeusados para sempre.

Um ponto parece certo, teremos 

mais um ano para caminhar em 

cima do fio da navalha.

1. Nada se adianta ou inova, se se 

insistir em que o “Brexit” representa uma 

enorme perda para a União Europeia. 

Uma perda política, simbólica e cultu-

ral; uma perda geopolítica e estratégica; 

uma perda económica, financeira e de-

mográfica. Haverá uma Europa antes do 

“Brexit” e uma Europa depois dele. Re-

ciprocamente a saída da União implica 

uma enorme perda e grandes riscos para 

o Reino Unido tal como o conhecemos. 

A situação a que chegámos e que desem-

bocou neste resultado é uma situação em 

que as duas partes perdem. E perdem 

muito. A extensão e a profundidade dos 

danos dependerá estreitamente do acor-

do que agora for efectuado para regular e 

reger a relação futura. Muitos danos po-

dem ser mitigados e minimizados. Ou, 

pelo contrário, podem ser alargados e 

exponenciados.

2. Na regulação da relação futura, o pri-

meiro grande risco é o tempo. Por força 

da obstinação de Boris Johnson, o perío-

do de transição termina a 31 Dezembro 

de 2020, o que significa se dispõe apenas 

de menos de 11 meses para efectuar as 

negociações, chegar a um acordo e apro-

vá-lo no parlamento britânico, nas ins-

tituições europeias e eventualmente nos 

parlamentos nacionais e até regionais dos 

27 Estados-membros (porque, depen-

dendo do conteúdo do acordo, isso pode 

revelar-se necessário). Na prática, os ne-

gociadores de um lado e do outro não dis-

porão de mais de 5 ou 6 meses úteis. Pois 

bem, se houvermos em conta que a du-

Uma agenda política para o “Brexit” 
ração média das negociações de acordos 

comerciais com Estados terceiros ronda 

os 7 anos, é fácil antever a dimensão da 

tarefa que está diante de ambas as partes. 

É certo que em face de parceiros como 

o Canadá, o Japão ou o Vietname, trata-

-se de criar e construir uma plataforma 

comum. Já, nas negociações com o Reino 

Unido, cura-se ao invés de “desfazer” ou 

de excepcionar pontualmente uma pla-

taforma que está já criada e consolida-

da. Sucede, porém, que, nas declarações 

de ontem, o primeiro-ministro britânico 

deixou claro que não pretende manter 

um alinhamento sistemático com os pa-

drões e standars europeus, por exemplo, a 

nível de protecção social e ambiental. E 

que, por sua vez, essa é uma conditio sine 
que non do lado europeu para garantir 

um acesso britânico pleno e não sujeito a 

tarifas e outras barreiras aduaneiras.

Dadas estas diferenças de partida e o 

prazo curtíssimo de negociação, o risco 

de este processo poder desaguar num 

hard  “Brexit” não pode ser descartado. 

São já várias as soluções provisórias, 

precárias ou incompletas apresentadas 

para evitar a materialização desse risco. 

De um acordo-quadro genérico a care-

cer de posteriores acordos sectórias de 

concretização até à simples celebração de 

alguns acordos parcelares e segmentados, 

que possam estar em vigor a 1 de Janei-

ro de 2021, muitas soluções híbridas têm 

sido aventadas. Um ponto parece certo, 

teremos mais um ano para caminhar em 

cima do fio da navalha.

3. O grande mistério continua a ser o de-

sígnio geopolítico do Governo britânico. 

Mercê do apoio constante do Presidente 

Trump ao “Brexit”, era expectável que o 

Governo de Johnson estabelecesse uma 

relação privilegiada com os EUA. Tam-

bém talvez porque são as duas economias 

globais que mais dependem dos servi-

ços. A abertura dos ingleses à chinesa 

Huawei deu, no entanto, um primeiro 

sinal de que a relação transatlântica não 

seria posta à frente de tudo e deixa um 

indício de que já há concessões à real-
politik. A declaração de ontem, com o 

elogio irrestrito do livre comércio global 

e a condenação dos protecionismos (in-

cluindo aí o “trumpiano”), aponta tam-

bém para uma desvalorização – mesmo 

que táctica – da relação preferencial com 

os EUA. De resto, basta olhar para a po-

sição quanto ao Irão para notar que, pelo 

menos nesse particular, os britânicos es-

tão mais perto da linha europeia do que 

da linha norte-americana. Esta ideia de 

a Grã-Bretanha se tornar no campeão 

universal do comércio livre não permite 

neste momento perceber que tipo de po-

sicionamento acabará por vingar. Corre 

por aí a ideia estranha de que subsiste 

a vontade de transformar as ilhas britâ-

nicas na Singapura do Ocidente, o que 

também não parece coadunar-se com 

esta defesa irrestrita da liberdade de co-

mércio.

Aparentemente, por detrás da vontade 

de não alinhamento com a UE, está um 

possível relaxamento nas exigências so-

ciais e ambientais de modo a incremen-

tar a competitividade. A confirmar-se 

esta orientação aumenta obviamente o 

risco político interno, pois o “Brexit” foi 

acompanhado da promessa de um maior 

investimento em políticas sociais (Servi-

ço Nacional de Saúde, à cabeça) e a base 

de apoio do actual Governo assenta em 

muitas circunscrições com grande debi-

lidade e carência social (Norte da Ingla-

terra, por exemplo).

4. Mais sério e problemático é o risco 

de dissolução do Reino Unido, causado 

pela aspiração independentista da Escó-

cia e pelo horizonte de reunificação das 

duas Irlandas. Assume-se hoje que um 

dos factores relevantes para o resultado 

do referendo escocês de 2014 foi a pers-

pectiva de que, uma vez independente, o 

novo país estaria fora da UE. Pois bem, 

tendo votado por se manter no Reino 

Unido e assim na UE, vê-se agora con-

frontado com uma saída forçada, para 

a qual não contribuiu. Eis um forte ar-

gumento para fazer um novo referendo 

que o Governo inglês se obstina em não 

autorizar. A solução que Boris Johnson 

encontrou para a Irlanda do Norte e que 

lhe permitiu chegar a um acordo com a 

UE, ela mesma já favorece a saída daque-

le país do Reino Unido. Na verdade, o 

truque de Johnson foi aceitar um regime 

especial para o Ulster em que este terri-

tório fica sujeito às regras europeias en-

quanto que a Grã-Bretanha fica fora de-

las. Num certo sentido, Johnson abdicou 

da Irlanda do Norte, provavelmente an-

tecipando que, mais tarde ou mais cedo, 

haverá lugar à reunificação. Esta ambi-

guidade negocial criou um caldo político 

que pode bem sedimentar uma vontade 

secessionista do Ulster, ainda que isso 

possa não passar por uma imediata e si-

multânea reunificação com a República 

do Eire.

Paulo Rangel 
www.publico.pt 
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10. CALENDÁRIO
A iniciativa obedecerá a seguinte tabela indicativa:

Actividade Datas Observação
Realização de Inscrições 1 de Fevereiro a 2 de Março Até as 23h:59min

Avaliação das Inscrições 01 á 15 de Março

Publicação das Inscrições aprovadas 20 de Março

Realização do primeiro evento da maratona 25 e 26 de Março Apresentação iniciativas e se-

lecção das melhores.

Fase de desenvolvimento do projecto e submissão

do projecto

27 de Março a 27 de Abril

Realização do segundo evento da maratona 12 de Maio Apresentação das propostas e

selecção dos vencedores.

Assinatura de contratos com os vencedores 20 de Maio

Materialização dos projectos vencedores 20 de Maio a 30 de Novembro

11. CANDIDATURAS
Os interessados deverão apresentar uma manifestação de interesse através do preenchimento 
do formulário no seguinte link https://forms.gle/ZiAeSgT6UzTrNxHaA, ou através do email: 
maratonamasc@gmail.com, ou ainda para os seguintes endereços: Av. Da Marginal N. 1251 
2ª Andar Bloco “A” , Jardim do Centenário até o dia 2 de Março.

1       O empreendedorismo cívico pode ser resumido como negócio tecnológico de impacto social focado no engajamento cívico para 

o auxílio ao      processo de tomada de decisão e na condução de políticas públicas mais efectivas.
2      Palavra que provem do Hack (programador com expertise) e Marathon (maratona), segundo o site www.wikipedia.org.

1. INTRODUÇÃO
A Fundação MASC é uma das organizações 

nacionais da sociedade civil em Moçambique, 

empenhada em promover a boa governação e 

um processo de desenvolvimento equitativo, 

justo e inclusivo. Recentemente, a Fundação 

MASC aprovou seu plano estratégico para os 

próximos 10 anos (2020-2030), que baseia-se 

em uma análise profunda de: (i) experiências 

do anterior plano estratégico e boas práti-

cas; (ii) pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças; (iii) o contexto atual do país e o cená-

rio de desenvolvimento; (iv) o papel potencial 

de outros parceiros de desenvolvimento; e (v) 

a visão de desenvolvimento dos Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 

Moçambique e outras políticas de desenvolvi-

mento.

Considerando esses desafios, a Fundação 

MASC formulou a sua Visão, Missão, Valores 

Essenciais e Objetivos Estratégicos, que são os 

seguintes:

Visão: Um Moçambique inclusivo, estável 

e resiliente, onde as comunidades não privi-

legiadas são empoderadas para o acesso ás 

instituições políticas e aos recursos, onde os 

direitos humanos e a justiça social são consi-

derados, as capacidades locais são construídas, 

as condições de trabalho e prestação de servi-

ços melhorados, a descriminação de género e 

a vulnerabilidade das comunidades reduzidas.

Missão: Trabalhar com as comunidades vul-

neráveis, afim de: promover a boa governação, 

aumentar a participação dos cidadãos na for-

mulação de políticas, melhorar o acesso aos 

serviços básicos e o status socio- económico, 

combater a injustiça social e desigualdade par-

ticularmente para as mulheres e para a pessoas 

socialmente excluídas; mitigar o risco de desas-

tres naturais, construir comunidades resilientes 

às mudanças climáticas, à violência extrema; 

e promover mudanças positivas na sociedade 

em parceria com Instituições Governamentais, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), Setor 

Privado (SP), Parceiros de Desenvolvimento e 

outros stakeholders.

O novo plano estratégico comporta 5 blocos 

como base da sua intervenção, nomeadamen-

te: a) Governação democrática; b) Construção 

da paz e da coesão social; c) Melhoria do acesso 

aos serviços básicos; d) Meios de subsistência, 

resiliência e geração de renda; e) Desenvolvi-

mento Institucional da Fundação MASC.

Com base nas experiências da Fundação MASC 

sobre o desenvolvimento de iniciativas locais 

para monitoria a advocacia da governação 

com vista a melhoria e provisão de serviços 

públicos de qualidade ao cidadão e o alcance 

do bem-estar, a Fundação considera que exis-

tem grandes desafios e há necessidade de criar 

iniciativas inovadoras, envolver mais jovens e 

utilizar a ferramentas tecnológicas para procu-

rar mecanismos alternativos de engajamento 

do cidadão com o Governo local em busca de 

melhores soluções para o desenvolvimento da 

comunidade.

Neste âmbito a Fundação MASC pretende reali-

zar uma maratona de desenvolvimento de ideias 

inovadoras na área de empreendedorismo cívi-

co1. Esta maratona tem como finalidade trazer 

soluções para problemas de prestação de serviço pú-

blico ao cidadão, como por exemplo o alto nível 

de corrupção nas instituições, serviços de saúde 

ineficientes, fraco acesso á água e saneamento, 

má qualidade de infraestrutura, entre outros, in-

centivado assim a participação social de todos os 

cidadãos, principalmente os jovens.

2. A MARATONA
A maratona de desenvolvimento de ideias ino-

vadoras na área de empreendedorismo cívico é 

uma iniciativa que foi desenvolvida e adaptada 

através do modelo Hackathon2 que consiste 

numa maratona de programadores que explo-

ram dados abertos para discutir ideias e desen-

volver soluções tecnológicas para problemas 

específicos que geralmente são apresentados 

pelas empresas ou instituições que organizam 

as maratonas. Neste caso a Fundação MASC 

considerou interessante realizar a maratona 

Hackathon, na perspectiva de engajamento cí-

vico, concretamente na área de monitoria e ad-

vocacia para a boa governação pois a Fundação 

pretende trazer sempre abordagens inovado-

ras que contribuam para melhoria de prestação 

de contas e governação no nosso país.

3. OBJECTIVOS DA INICIATIVA
Objectivo geral

   Realização de uma maratona que incen-

tive o desenvolvimento de ideias, ferra-

mentas ou soluções tecnológicas para 

monitoria e advocacia em prol da melho-

ria da qualidade dos serviços públicos.

 Incentivar o desenvolvimento de solu-

ções tecnológicas aplicáveis para moni-

toria e advocacia para melhoria de qua-

lidade de serviços públicos;

 Estimular a participação dos cidadãos 

empreendedores e inovadores a de-

senvolverem iniciativas e soluções para 

melhoria de qualidade de prestação de 

serviços públicos;

Resultados esperados
  Ideias / soluções tecnológicas e não tec-

nológicas desenvolvidas e implemen-

tadas pelas comunidades locais e pelos 

governos locais;

 Cidadãos / Jovens engajados em desen-

volverem iniciativas em empreendedo-

rismo cívico;

 Cidadãos a participarem na Governação 

local através das iniciativas do empreen-

dedorismo cívico.

4. ÁREAS DE PRIORITÁRIA
As áreas prioritárias que os maratonistas deve-

rão ter em consideração são:

i. Saúde - Promoção de acções de advocacia 

para melhorar a prestação de serviços de saúde 

ao nível das unidades sanitárias;

ii. Direitos Humanos - Promoção da advo-

cacia para a redução da violação dos direitos 

humanos;

iii. Corrupção - Monitoria e advocacia em 

prol da redução da corrupção nas instituições 

públicas;

iv. Recursos Naturais - Monitoria e advo-

cacia para melhoria da gestão dos benefícios 

provenientes das empresas de exploração de 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE MARATONA DE DESENVOLVIMENTO 
DE IDEIAS INOVADORAS NA ÁREA DE EMPREENDEDORISMO CÍVICO

recursos naturais.

5. METODOLOGIA
Com vista ao alcance de melhores resultados a 

maratona irá obedecer as seguintes fases: 

Inscrição
A primeira fase será constituída por aspectos 

de organização. Nesta fase serão realizadas as 

inscrições, formação do comité de avaliação e a 

avaliação das inscrições.

Realização do primeiro evento 
da maratona
Nesta fase será realizado o primeiro evento da 

maratona que consistirá num evento onde os 

participantes deverão estruturar e apresentar 

as suas ideias. Nesta fase serão selecionadas 

para a fase seguinte as 10 melhores ideias.

Desenvolvimento do projecto
Nesta fase será concedido um período de 1 

mês aos selecionados na fase 1, para desenvol-

vimento do projecto das ideias iniciais. As mes-

mas serão submetidas ao comité de avaliação 

para pré-seleção e comentários.

Realização do segundo evento 
da maratona
Nesta fase será realizado o segundo e último 

evento da maratona que consistirá na apresen-

tação e defesa dos projectos desenvolvidos. 

Neste evento serão anunciados os vencedores.

Desenvolvimento do projecto
Na última fase, será concedido um período 

para a materialização do projecto vencedor.

6. PÚBLICO ALVO
A inscrição para a maratona de desenvolvimen-

to de ideias será aberta a todos os cidadãos 

moçambicanos que queiram desenvolver e 

apresentar as suas ideias inovadoras na busca 

de soluções para ampliar a participação do ci-

dadão na gestão governativa. A inscrição pode-

rá ser feita em grupo de 3 pessoas no mínimo 

e 5 pessoas no máximo, por organizações de 

sociedade civil, estudantes, entre outros e se-

rão disponibilizados apenas 50 lugares para a 

maratona. A expectativa é que os lugares se-

jam preenchidos de forma equilibrada entre 

diferentes tipos de participantes (estudantes, 

empresas de desenvolvimento de aplicação, 

organizações de sociedade civil, entre outros).

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os critérios de seleção das inscrições, das ideias 

iniciais e das propostas finais constam do regu-

lamento da maratona. Entretanto as principais 

considerações serão:

 Ideias novas, de iniciativa própria, que 

não estejam a ser desenvolvidas;

 Viabilidade Tecnológica;

 Adequação ao tema principal;

 Proposta apresentada vs custo para im-

plementação e sustentabilidade.

A selecção será sempre feita por um comité 

de avaliação que será composto por membros 

da Fundação MASC, membros de outras orga-

nizações de sociedade civil moçambicanas, 

criadores de ferramentas tecnológicas e servi-

dores públicos.

8. PREMIAÇÃO
A Fundação MASC dispõe de um fundo de 25 

mil USD que serão divididos entre as 3 melho-

res propostas e deverão ser aplicados para de-

senvolvimento das mesmas.

9. ÂMBITO DA MARATONA
A maratona será de âmbito nacional, com 

apoio dos pontos focais da Fundação MASC 

nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Zam-

bézia, Manica, Inhambane e Gaza.
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Se é um facto incontro-
verso que, em termos 
de acções concretas, a 
actual direcção da Fede-

ração Moçambicana de Futebol 

(FMF), chefiada por Feizal Si-

dat, vai procurando, meio titu-

beante, dar um arzinho da sua 

graça, do ponto de vista de re-

sultados desportivos reina muito 

cepticismo nas várias frentes em 

que Moçambique vai participar. 

Isto claramente depois do fracas-

so da selecção de futsal no Cam-

peonato Africano das Nações, a 

decorrer em Marrocos, onde saiu 

pura e simplesmente humilhada, 

numa competição em que era, à 

priori, tida como um grande tes-

te a um dos objectivos do actual 

elenco federativo, especialmente 

do seu presidente, de conciliar a 

perfeição com os resultados, daí 

ter proporcionado todas as con-

dições para a realização de está-

gio em terras lusas.

E há razões para tamanha incer-

teza e o ponto de partida é esta 

participação negativa dos pupilos 

de Naimo Abdul, depois desse 

estágio que visava ao aprimo-

ramento de aspectos de índole 

técnico-táctico, mas que pareceu 

uma deslocação fortuita para os 

atletas desfrutarem de iguarias e 

do bom vinho português. 

Na verdade, muita gente ligada 

ao futsal vaticinava altos voos 

para a nossa selecção nessa sua 

aventura, mas estranhamente 

os atletas deixaram, em todas as 

partidas que disputaram, os seus 

créditos em mãos alheias, ante a 

perplexidade do seleccionador 

Naimo Abdul. Aliás, pareciam 

estar em greve silenciosa, pois hi-

potecaram as suas qualidades, ar-

rastando o país para uma situação 

de desconforto.

Convenhamos que foi simples-

mente uma participação para es-

quecer, e que deixou a nu não só 

as fragilidades de uma selecção, 

mas sinais claros de uma moda-

lidade que, embora num passado 

não muito distante tenha feito 

furor, actualmente está em queda 

livre.

Mas mais do que isso, com a má 

prestação nesta competição, Mo-

çambique não logrou qualificar-

-se para o próximo mundial da 

modalidade, a decorrer, de 12 de 

Setembro a 4 de Outubro, em 

Lituânia. 

E há que abrir um parênteses 

para explicar que Moçambique 

participou, apenas uma única vez, 

no mandato de Alberto Siman-

go Júnior, num mundial, no caso 

vertente o da Colômbia.

Moçambique humilhado em futsal e Feizal Sidat falha primeira batalha

Quando a emenda é pior que o soneto....
Por Paulo Mubalo

Situação sombria
Outrossim, tal como as coisas 

não correram de feição no futsal 

vaticina-se momentos sombrios 

aos Mambas, especialmente na 

sua caminhada para o Mundial 

de Qatar, a realizar-se em 2022, 

tendo em conta que vão defron-

tar selecções altamente quotadas 

no panorama futebolístico afri-

cano, nomeadamente, Camarões 

e Costa do Marfim, já que a se-

lecção do Malawi está uns furos 

abaixo quando comparativamen-

te à nossa, com agravante de que 

apenas o primeiro classificado de 

cada um dos 10 grupos da pri-

meira etapa de apuramento se-

guirá em frente.

E após o apuramento dos 10 pri-

meiros classificados dos grupos 

será realizado um sorteio para 

jogarem um play-off, em duas 

mãos. Seguidamente serão apu-

radas cinco selecções que vão 

representar o continente africano 

na retromencionada competição 

mundial. Recorde-se que em 

2016, Moçambique terminou em 

terceiro no CAN.

Entretanto, antes da sua partici-

pação na Campeonato Africano 

das Nações, em futsal, prova que 

caminha par o seu fim, Moçam-

bique realizou, para não variar, 

um estágio em Portugal, a terra 

prometida de quase todas as nos-

sas selecções antes de participa-

rem numa competição africana, o 

que não era de estranhar, olhando 

para a ligação umbilical entre as 

duas nações e quiçá de subser-

viência,  no campo estritamente 

desportivo. Uma ligação que é 

marcada por uma elevada dose 

de dependência unilateral, o que 

pode estar na origem de parte 

dos fracassos que temos vindo a 

somar.

 Apenas um exemplo:  nem to-

dos os treinadores estrangeiros 

que vêm ao país, incluindo por-

tugueses, acrescentam mais va-

lia, excepto uns poucos, como os 

dois Gonçalves (Horácio e Luís) 

não sendo de estranhar a pres-

tação dos Mambas sob a batuta 

de Abel Xavier na era Simango, 

que foi uma lástima , ainda que o 

técnico viesse sempre ao público 

contar histórias de carochinha.  

Por outro lado, se a indicação da-

quele país para o estágio da se-

lecção que foi ao CAN de futsal 

em Marrocos foi da iniciativa do 

selecionador nacional, isto prova-

velmente interesse pouco à actual 

direcção da federação.

Provavelmente, interesse ainda 

muito menos à actual direção da 

federação se levou em conta fac-

tores  exógenos, como as tempe-

raturas entre o país do estágio e o 

da realização do CAN. 

É que tendo em conta as ilações 

tiradas no estágio, ao que se junta 

à experiência de Naimo Abdul, 

como um jogador e treinador de 

alta craveira nos tempos simples-

mente inolvidáveis e áureos do 

futsal, aliado à sua forma de ser, 

de estar e de vivência  no futsal,  

é de estranhar que de noite para 

dia ou vice versa, tenha perdido 

todas essas capacidades e quali-

dades que o fazem, juntamente 

com Inácio Sambo, e uns poucos, 

os melhores treinadores que o 

país possui. 

Para elucidar, no jogo que mar-

cou o encerramento do estágio da 

selecção em Portugal, Moçam-

bique perdeu por um resultado 

bastante desnivelado, 10 bolas 

sem resposta. 

Num outro desafio, Moçambi-

que perdeu, com a selecção por-

tuguesa de  sub-21, isso mesmo, 

sub-21, por 7-2, sendo que José 

da Silva Uetimane e Mário Jú-

nior foram os autores dos golos 

da turma nacional.

Mas apesar desses resultados 

menos conseguidos no estágio, 

Naimo Abdul não esperava que 

o nosso país fosse o bobo da fes-

ta neste último CAN, mesmo 

reconhecendo que seria mais 

complicado comparativamente 

ao de 2016, pois, naquele Mo-

çambique estava inserido num 

grupo acessível. E teria sido esta 

razão, mas sobretudo a entrega 

dos jogadores que ditou o tercei-

ro lugar conseguido pelos pupi-

los de Naimo Abdul, o que abriu 

espaço a que participássemos no 

mundial da Colômbia.

“Neste ano, teremos pela frente 

duas selecções poderosas, no-

meadamente Angola e Egipto, 

sem menosprezar a Guiné-Co-

nacri. Estas selecções estiveram 

no africano de 2016 e vimos o 

seu poderio. Mesmo assim, estou 

confiante na equipa que tenho. 

Iremos fazer o nosso máximo 

para conseguirmos a qualificação 

para o mundial pela segunda vez 

consecutiva”, palavras de Naimo 

Abdul, momentos antes de ru-

mar para Marrocos.

Ilações a tirar
 Mas este aparente cepticismo 

do seleccionador em parte ajuda-

-nos a dissipar algumas zonas de 

penumbra. Senão vejamos:

- Que, muito provavelmente, o 

país investiu pouco na selecção 

desde a sua última participação 

no mundial, convencido de que 

já fazia parte das melhores equi-

pas africanas;

- Que não se conhece, desde 

aquela altura até antes da reali-

zação do recente CAN alguma 

competição em que tenha parti-

cipado;

- Que a cidade de Maputo, que 

outrora foi viveiro da modali-

dade, gradualmente está a virar 

costas à modalidade, razão pela 

qual temos um campeão nacio-

nal provinciano;

 - Que a província de Manica, 

graças ao Inácio Sambo, que 

praticamente foi mentor da mo-

dalidade, está em crescendo, mas 

muito longe de criar o movimen-

to que caracterizou a cidade de 

Maputo num passado recente;

 -Que a falência de muitas em-

presas que num passado não dis-

tante movimentavam o futsal na 

capital do país, deixou a modali-

dade entregue à sua sorte;

-Que a massificação da moda-

lidade é uma utopia, sendo dis-

so exemplo o facto de não fazer 

parte dos festivais provinciais e 

nacionais dos jogos escolares;

- Que o amadorismo é a caracte-

rística principal do nosso futsal.

 Já em relação ao próprio CAN, 

as derrotas contra Angola, por 7- 

4; contra a Guine- Conacri, por 

7 - 3, e diante do Egipto, por 3-2 

não caíram bem no seio de mui-

tos moçambicanos, mas como 

diz um velho adágio popular, em 

casa onde falta pão todos ralham 

mas ninguém tem razão.

 E claramente em situações desta 

natureza o mais fácil é imputar as 

culpas pelo desaire ao selecciona-

dor, porque nunca se pode res-

ponsabilizar todos os jogadores, 

mas a verdade cristalina é que no 

lugar de se colocar a cabeça do 

seleccionador à prémio, a nova 

direcção da federação tem de fa-

zer uma introspecção para ver o 

que realmente falhou.

Entretanto, como fizemos refe-

rência anteriormente, esta má 

prestação da selecção de futsal 

contrasta com os esforços que a 

direcção da FMF está a fazer em 

várias áreas, como a introdução 

de novos moldes de disputa de 

algumas provas futebolísticas, a 

maior aproximação da federação 

para com antigas glórias de fute-

bol, entre outros.

 Com efeito, pela primeira vez 

os campeonatos provinciais, en-

volverão todas as equipas inscri-

tas nas associações provinciais e 

estas competições substituirão 

os chamados torneios. Findas 

estas provas entrarão em cena 

duas outras, nomeadamente, o 

Moçambola, prova sob égide da 

Liga Moçambicana de Futebol 

e os campeonatos provinciais da 

segunda divisão.

Recentemente a FMF decidiu, 

numa reunião com antigos jo-

gadores, incluir nas viagens da 

selecção, algumas velhas glórias 

dos Mambas, para além de que 

passarão a ter o direito de esco-

lher, por meio de voto, o presi-

dente da FMF, uma medida que 

é aguardada com inusitada ex-

pectativa.

Outrossim, Sidat pretende que 

haja reconhecimento daque-

les que honraram a camisola de 

Moçambique e indigitou Tico 

Tico, Ananias Coane, Miguel 

dos Santos, para membros da co-

missão de stakeholders (grupo de 

interesse) do futebol da FMF.
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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
PARCEIROS ESTRATÉGICOS PARA A FUNDAÇÃO MASC

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, abreviadamente de-

signada por Fundação MASC, recentemente aprovou o seu plano estraté-

gico 2020-2030 que tem como visão um Moçambique inclusivo, estável e 

resiliente, onde as comunidades não privilegiadas são empoderadas para 

o acesso as instituições políticas e aos recursos. Adicionalmente, os direitos 

humanos e a justiça social são considerados, as capacidades locais são cons-

truídas, as condições de trabalho e prestação de serviços melhorados, a des-

criminação de género e a vulnerabilidade das comunidades são reduzidas.

O novo plano estratégico comporta 5 blocos, nomeadamente: (i) Gover-

nação democrática; (ii) Construção da paz e da coesão social; (iii) Melho-

ria do acesso aos serviços básicos; (iv) Meios de subsistência, resiliência e 

geração de renda; (v) Desenvolvimento Institucional da Fundação MASC. 

Esta estratégia foi projectada para alcançar os mais vulneráveis em locais 

mais remotos, de modo a permitir maior envolvimento e apropriação pela 

comunidade na resolução dos seus problemas.

Na área de advocacia, a Fundação MASC ainda no seu plano estratégico 

(2015-2019) introduziu a abordagem vertical. A integração vertical é uma 
maneira eficaz de conduzir trabalhos de prestação de contas porque “pode 
revelar mais clareza onde estão as principais problemáticas, permitindo a so-
ciedade civil identificar o alvo de forma mais precisa e desenvolver estratégias 
de defesa da sociedade ”(Fox ,2001).1 Esta análise inclui, a monitoria, a ava-

liação a todos os níveis por forma que os diferentes actores articulem – se 

para resolver problemáticas específicas que os afectam. Adicionalmente, a 

abordagem implica engajar todos os níveis de tomada de decisão “ligando 

de baixo para cima e de cima para baixo, ao mesmo tempo”, com interesse 

de combinar monitoria de políticas com advocacia de interesse, dando o 

acesso a informação à voz do cidadão para possibilitar à prestação de con-

tas (Fox e Aceron, 2016).2 A acção da sociedade civil verticalmente integrada 

leva em consideração, como o poder é exercido e como as decisões são to-

madas em uma determinada política, programa ou processo.

A Fundação MASC adoptou esta abordagem por compreender que me-

lhor estimula o diálogo construtivo, através dos quais a multiplicidade de 

actores devem ser engajados para resolver as problemáticas de governa-

ção local. Contudo, uma das constatações decorrentes desta intervenção 

foi por um lado, a dificuldade das OSC’s de nível local procederem a re-

colha e análise de evidências que possam ser usadas para as acções de 

advocacia e o por outro lado, realizarem acções de influência fora do seu 

nível de intervenção: ao nível provincial ou central. Para ultrapassar esta 

situação, existe a necessidade de coordenação de ações entre várias OSC’s 

e, para isso uma organizaçãoque estabeleça o papel de mediador nas ac-

ções de advocacia. E neste sentido que, a Fundação MASC pretende iden-

tificar OSC’s que possuam um perfil para o efeito.

2. OBJECTIVOS

A Fundação MASC pretende identificar OSC’s com objectivo de apoiar as 

Organizações locais no(a):

    Processamento de evidências recolhidas pelas OSC’s;

 Promoção de advocacia aos diferentes níveis;

 Elaboração de documentos de políticas, para usar como instrumento 

de advocacia junto ás diferentes entidades de níveis diferenciados;

 Apoiar as OSC’s a realizar ações de advocacia nos diferentes níveis de 

governação.

3. ACTIVIDADES

As actividades que se esperam que sejam realizadas são:

   Colaborar com os parceiros da Fundação MASC na implementação das 

acções de advocacia, realizando dentre outras, as seguintes acções:

a.    Compilação e análise de evidências apresentadas pelas OSC’s 

locais;

b.   Mapeamento dos actores a vários níveis (Governamentais, sec-

tor privado e OSC’s) ligados á área temática em que se pretende 

actuar;

c.    Elaborar documentos de políticas, e usar como instrumento de 

advocacia á vários níveis;

d.  Exercer acções de influência nos diferentes níveis;

  Trabalhar em estreita coordenação com a Fundação MASC na estraté-

gia de intervenção com as OSC’s.

4. PERFIL DA OSC

O trabalho poderá ser realizado por uma OSC desde

que apresente os seguintes requisitos:

 Ter conhecimento do funcionamento das OSC’s locais;

 Ter conhecimento do funcionamento do Estado Moçambicano;

 Ter conhecimento do processo de descentralização em Moçambique;

 Ter conhecimento da abordagem vertical ou outra similar;

 Habilidade de analisar informações e desenvolver estratégias de ac-

tuação coerentes;

 Ter habilidade para transferir conhecimento as OSC’s locais.

1   Fox, J. ‘Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool for Civil Society

   Policy Advocacy’, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2001
2 Joy Aceron and Francis Issac, , Getting Strategic: Verically Integrated

   Approach, Research Briefing, 2016

5. CANDIDATURAS

Os interessados deverão apresentar uma manifestação de interesse indi-

cando a sua experiência em trabalhos semelhantes para o endereço físico 

da Fundação MASC, sita na Av. da Marginal No. 1251, 2º andar, Bloco A. 

C.P 4296, ou para o endereço electrônico propostas@masc.org.mz até 

ao dia 05 de Março.
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Na décima terceira edi-
ção do Festival da 
Marrabenta, a estrela 
foi Moisés Ribeiro da 

Conceição, que a 4 de Fevereiro, 

completou 1 século de vida. É 

fundador da histórica Orquestra 

Djambo e confunde-se com a 

própria banda e, naturalmente, 

com a história do estilo musical 

usado como bandeira nacional, a 

marrabenta.

Os espectáculos inseridos no 

anual Festival Marrabenta acon-

teceram em diferentes cantos de 

Maputo, escalou Marracuene, 

um dia depois do espectáculo da 

sua estreia, no Campo do actual 

campeão nacional de futebol, o 

Costa do Sol, e fechou a sua dé-

cima terceira edição na província 

de Maputo (04/02), precisamente 

um dia antes desta urbe celebrar 

os seus 48 anos.

A isto, acrescente-se mais ele-

mentos, o Festival Marrabenta 

também coincide com as celebra-

ções do dia dos heróis moçambi-

canos (03/02), quando o país pára 

para recordar os feitos daquele 

que é considerado fundador da 

Frente de Libertação de Moçam-

bique (Frelimo), Eduardo Mon-

dlane, que encontrou a morte, em 

1969, vítima de uma “encomenda 

bomba”. 

E tudo isso é mais acha na fo-

gueira de Moisés Ribeiro da 

Conceição, um herói ainda vivo, 

que precisamente, a 4 de Feverei-

ro, completou 100 anos de idade 

O centenário de um homem que se confunde com 
a história da Marrabenta
Por Lucas Muaga

e confunde-se com a história da 

música moçambicana, em par-

ticular, a bandeira de Moçam-

bique (salvo algumas críticas), a 

marrabenta, afinal, é considera-

do um dos fundadores do estilo 

e, sem dúvidas, dos seus grandes 

disseminadores no país e além-

-fronteiras. 

Há, por esta via, que referenciar 

mais coincidências ligadas a ou-

tras acima mencionadas, tal como 

pensar que Eduardo Mondlane 

também nasceu, 1920, no mesmo 

ano que Moisés Ribeiro da Con-

ceição. Ambos nasceram num 

Moçambique diferente do que se 

vê hoje, aliás, este país, na verda-

de, não passava de uma Província 

Ultramarina, pertencente à Por-

tugal. Os dois acompanharam o 

desenvolvimento e a erradicação 

do colonialismo português, em 

Moçambique.

Ante a Moisés Ribeiro está-se 

diante de quem acompanhou o 

desenrolar da luta de libertação e 

sabe explicar, por experiência pró-

pria, as principais fases que divi-

dem a história contemporânea de 

Moçambique, do tempo colonial, 

passando pela independência, até 

a democracia multipartidária. 

Moisés Ribeiro viveu os momen-

tos mais marcantes e cruciais do 

país, que muitas gerações só po-

derão acompanhar nos manuais 

de história, inclusive, viveu de 

perto a morte de grandes figuras 

moçambicanas, como é o caso do 

próprio Eduardo Mondlane. 

Moisés Ribeiro da Conceição 

é uma figura icónica da música 

ligeira e popular moçambicana, 

sendo que não é apenas o seu 

centenário que se celebrou na dé-

cima terceira edição do Festival 

Marrabenta. Foi-se mais além, a 

sua vida e obra é algo que chega, 

diga-se, a invejar-se, uma história 

e vida estritamente ligada à músi-

ca, que o faz inesquecível. 

Houve uma altura, neste século, 

que diante de um debate ace-

so sobre quem teria fundado, de 

facto, o estilo Marrabenta, Dilon 

Djindji assumiu a paternidade 

do mesmo. Entretanto, Moisés 

Ribeiro contra-atacou e, iróni-

co, garantiu que foi a Orquestra 

Djambo que colocou Dilon em 

palco pela primeira vez.

Não quer o Savana avançar sobre 

quem tem ou não razão dentro 

deste debate, ironicamente, mais 

antigo que a velha incógnita so-

bre o “ovo e a galinha”. Aliás, so-

bre isso já existem documentos, 

como é o caso do livro “Marra-

benta: Sua evolução e Estilização, 

1950 – 2002”, lançado, em 2014, 

pelo pesquisador Rui Laranjeira. 

Facto é que, dentro disto, Moisés 

Ribeiro da Conceição é fundador 

da Orquestra Djambo, conside-

rada a mais antiga da história de 

Moçambique e, no fim do dia, a 

sua história de vida confunde-

-se, repita-se, com a da mesma 

orquestra, fundada no auge do 

colonialismo, na antiga Louren-

ço Marques, actual Maputo, nos 

anos 50, iniciando uma longa 

caminhada no antigo Centro As-

sociativo dos Negros da Colónia 

de Moçambique, que era detentor 

do único instrumento que o agru-

pamento recém-criado não tinha, 

o piano. Era, igualmente, um gru-

po anónimo – o que se esperava 

de qualquer outro na sua infância.

O agrupamento de Moisés Ri-

beiro da Conceição baptizou-se 

por “Orquestra Djambo”, por-

Na última semana de Fe-
vereiro corrente, o BCI 
e a Associação de Es-
critores Moçambicanos 

(AEMO) anunciarão o novo 

vencedor do Prémio BCI de 

Literatura, referente a 2019. A 

única grande certeza que há, até 

agora, é que o mesmo não será 

de nenhum dos consagrados na 

última edição, Armando Artur e 

Álvaro Taruma.

Sobre o premio BCI de Literatu-

ra, que consagrará o melhor livro 

lançado em 2019, já se pode tirar 

algumas conclusões. A primeira 

vem da organização que já adian-

tou alguns detalhes importantes, 

sendo uns deles que o vencedor 

será conhecido na última semana 

de Fevereiro corrente. O segundo, 

está no facto de saber-se que ha-

uma 

r na 

río-

ngo 

que conforme o mesmo explicou 

repetidas vezes, inspira-se em 

“Mambo Djambo”, de um disco 

de música cubana, que espelha os 

primórdios da banda, que ainda 

procurava se afirmar, o que tam-

bém passava por encontrar um 

estilo próprio. Antes da marra-

benta, enquanto um estilo mu-

sical que representa a banda e o 

país, Djambo experimentou mú-

sicas de outros cantos do planeta, 

como a Itália, a Espanha e, como 

não podia deixar de ser, Portugal.

Hoje, a banda é dona de grandes 

sucessos como “Elisa Gomora 

Saia”, “Laurinda”, “Bambatela 

Sabado” e “Xinwanhana”, que fi-

zeram vibrar anos 60 e já que o 

centenário não deixa enganar, 

Moisés Ribeiro, o homenageado 

na décima terceira edição do Fes-

tival Marrabenta, é o único fun-

dador sobrevivente da Orquestra 

que, outrora, parece ter sido eter-

nizada, aliás, as mesmas músicas 

fazem sucesso até os dias de hoje.

Refira-se que o Centro Associa-

tivo dos Negros da Colónia de 

Moçambique é o actual Centro 

Cultural Ntsindya, localizado no 

histórico bairro de Xipamanine. 

Desde a sua fundação, tem sido 

a casa da Orquestra Djambo, mas 

a história também mostra que a 

Polícia Internacional de Defe-

sa do Estado (PIDE) chegou a 

fechar esta casa de cultura, num 

daqueles que foi, provavelmente, 

dos momentos mais difíceis da 

Banda, desalojada e deixada a sua 

sorte, isto, em 1965.  

Prémio BCI 2019 continua um mar de incertezas
Por Lucas Muaga

verá um novo vencedor do galar-

dão avaliado em 200 mil meticais.

Não se sabe, entretanto, quem 

será o autor contemplado, sabe-se 

apenas que o prémio não irá a ne-

nhum dos últimos contemplados, 

Armando Artur (que terá pedido 

retirar o livro “Muery – elegia em 

si maior”, do concurso) e Álvaro 

Taruma (que não publicou em 

2019). 

A incerteza continua ainda ao 

não saber-se o acto incomum do 

ano passado se repetirá, o de haver 

dois vencedores na mesma edição, 

Álvaro Taruma, com “Matéria 

para um grito” e Armando Artur, 

com “A reinvenção do ser e a dor 

da pedra”, ambos publicados pela 

Cavalo do Mar. São dois livros 

que, de certa forma, comprovam 

o bom momento da poesia na li-

teratura moçambicana.

Por esta via, com estes dois poe-

tas fora do baralho, fica-se na 

expectativa de saber quem será o 

próximo vencedor do BCI de Li-

teratura. Aliás, há grandes suges-

tões para a poesia, que faz prever 

uma grande dor de cabeça ao júri, 

tais como como Adelino Timó-

teo, com “A Volúpia da pedra”, da 

Alcance Editores, Nelson Lineu, 

com “Asas de água”, da TPC Edi-

tora e Leo Cote, autor de “Cam-

po de areia”, editada pela Funda-

ção Fernando Leite Couto). 

A organização do prémio, não 

avança os prováveis vencedores, 

apenas espera uma maior ade-

são ao concurso, para a presente 

edição, “mais de 15 editoras, en-

tre nacionais e estrangeiras que 

no decurso de 2019 publicaram 

obras de autores moçambicanos, 

nas vertentes de prosa, poesia e 

ensaio”.

É importante, para mais subsí-

dios, recordar os anteriores ven-

cedores do galardão. Desde a 

primeira edição do prémio, foram 

premiadas obras de autores como 

João Paulo Borges Coelho (O 

Olho de Hertzog; 2010), Adelino 

Timóteo (Dos Frutos do Amor e 

Desamores Até à Partida; 2011), 

Eduardo White (O Libreto da 

Miséria; 2012), Ungulani Ba Ka 

Khosa (Entre as Memórias Si-

lenciadas; 2013), Francisco Noa 

(Perto do Fragmento a Totalida-

de; 2014), Mbate Pedro (Debai-

xo do silêncio que arde; 2015), 

Suleiman Cassamo (Carta da 

Mbonga; 2016), João Paulo Bor-

ges Coelho (Ponta Gea; 2017), 

Armando Artur (A Reinvenção 

de ser e a dor da pedra; 2018) e 

Álvaro Taruma (Matéria para um 

grito; 2018).

Alguns dos livros acima já fo-

ram premiados noutros concur-

sos, como é o caso de “O olho de 

Hertzog”, de João Paulo Borges 

Coelho, vencedor do “Prémio 

Leya” (2009), a “Carta da Mbon-

ga”, que foi Grande Prémio So-

nangol de Literatura (2016). 

A avaliar por este aspecto, parte-

-se para uma situação que natu-

ralmente pode colocar pressão ao 

júri. Para a presente edição, pode 

prever-se, mais para a prosa, uma 

grande disputa entre alguns livros 

que foram a concurso, na mesma 

situação: “Saga de Ouro”, de Au-

rélio Furdela, vencedor do prémio 

Eugénio Lisboa (2018, publicado 

em 2019) e “Rabhia”, de Lucílio 

Manjate, que ganhou o Prémio 

Eduardo Costley-White. 

De referir que para além de poe-

sia e prosa, o BCI de Literatura, 

também contempla o género en-

saio.
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Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique, convida as empre-

sas interessadas a submeter a manifestação de interesse para Estudos Espe-
cializados de Avaliação de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (ESHIA) e 

Actividades Ambientais a serem realizados na República de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

ESHIA, em conformidade com os requisitos legislativos nacionais, 

normas da Eni e normas internacionais aplicáveis;

-

cluindo biodiversidade), social e de saúde (SH) e realização de pes-

quisas de campo;

(HSE);

limitado) ao desenvolvimento de análises de lacunas, modelação, 

estratégias e planos de pesquisa e outras actividades relacionadas à 

HSE.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de Interesse, 

submetendo através do link especificado abaixo, as seguintes documen-

tações:

I. Documentos técnicos:

a) Informações gerais sobre o perfil da empresa;

b) Prova documentada de experiência nas actividades de ESHIA de 

Petróleo e Gás (na terra e no mar) e estudos especializados;

c) Demonstração de experiência na condução de pelo menos:

-

vestimento de ≥200 milhões de US$D; 

projetos localizados em três (3) áreas geográficas diferentes (por 

exemplo, África, Ásia, Europa, etc.);

d) Prova documentada de experiência na condução de estudos especia-

lizados de ESHIA e outros estudos de base ambiental, social e de 

saúde em Moçambique. Isto é uma vantagem;

e) Prova documentada de experiência na condução de estudos de ca-

racterização de base Ambiental, Social e de Saúde e actividades de 

pesquisa de campo em ambientes na terra e no mar;

f ) Evidência do sistemas de gestão de saúde, segurança e meio ambien-

te que atendam aos requisitos da norma internacional (ISO 14001, 

OHSAS 18001, etc.).

g) Evidência do sistema de garantia da qualidade em conformidade 

com a ISO 9001;

II. Documentos administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Comercial, nome da En-

tidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o pacote 

de qualificação e outra informação relevante da Eni Rovuma Basin 

B.V.; 

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluindo 

Balancete, Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de caixa. Es-

tes documentos deverão ser fornecidos pelo Grupo da Empresa (se 

aplicável), e também pela Empresa registada em Moçambique que 

poderá entrar como objecto do contracto; 

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso não esteja devidamente 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA ESTUDOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS, 

SOCIAIS E DE SAÚDE E ACTVIDADES AMBIENTAIS NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

registada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a 

efectuar o devido registo prontamente e o período estimado 

para o efeito; 

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais 

accionistas e beneficiários finais (se não estiverem listados em 

qualquer bolsa de valores); 

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como 

Consórcio ou Joint Venture ( JV), informação referente a cada 

membro pertencente ao Consórcio ou JV com o respectivo pa-

pel/posição que cada membro irá desempenhar no potencial 

projeto. A intenção de formar um Consórcio ou uma JV deve 

ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de Enten-

dimento” devidamente assinado por cada membro do grupo. 

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de 

Interesse providenciando toda a documentação solicitada acima, 

através do nosso website (Eni Rovuma Basin B.V. - Aplicação):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

para apoio, entre em contato com o nosso serviço de suporte através 

do email:

e-mail: ebusiness.support@eni.com 

uma vez submetida a EOI no nosso website, o numero da aplicação 

deverá ser partilhado por 

Email: erb.procurement@eni.com 

IMPORTANTE:

A submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e ao seguin-

te código:

SS01AC01 - ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES

No aplicativo do website, na seção “Objeto do Aplicativo”, a área 

“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “Estudos 
Especializados de ESHIA e Atividades Ambientais”.
Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, 

as Empresas poderão receber o Pacote de Qualificação, e podem ain-

da ser incluídas no processo de licitação para as referidas actividades. 

A presente consulta não deve ser considerada como um convite à 

apresentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui 

qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 

parte da Eni Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer acordo ou 

memorando de entendimento com qualquer Empresa que participe 

desta Manifestação de Interesse. 

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na preparação 

da Manifestação de Interesse será da total responsabilidade das Em-

presas que não poderão recorrer a este respeito à Eni Rovuma Basin 

B.V.. 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifes-

tação de Interesse serão tratados como estritamente confidenciais e 

não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não au-

torizadas.

A data limite para submissão da Manifestação de Interesse pelo websi-

te acima indicado é fixada para 19 de Fevereiro de 2020, 23:59 CAT. 

A documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.
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Pedro Madruga (Texto)

«Da discussão nasce a luz», assim reza o provérbio. Em 

pleno dia dos heróis, depois do almoço, o mais expedito 

dos convivas usou da palavra, como quem comanda um 

batalhão de infantaria.

- «Por exemplo, vamos suponhar que nós aqui na Beira es-

tamos intribidos». Entre o riso sufocado e, de telemóvel em 

punho o meu amigo tratou de me enviar o sms relatando a 

ocorrência: «aqui na Beira estamos intribidos». Intribir deve 

ser um verbo maningue novo que ninguém ainda teve tempo 

para nos revelar o seu significado. Mas como aprendemos to-

dos do provérbio, rapidamente fez-se luz, a criatividade tomou 

a dianteira, no calor do 3 de Fevereiro.

Vamos suponhar que o Sheik Aminudin e o Bispo João Carlos 

estão intribidos. Cabe a eles ensinar pelo exemplo, pois não é 

Sheik ou Bispo quem quer, muito menos por decreto ou doa-

ção.

Uma mente brilhante não tem dificuldades de suponhar que 

o Alto Magistrado da nação está a revelar a todas gerações de 

senhores das leis a novidade que recebeu ainda fresca da Beira. 

Ou vamos suponhar mais quê mesmo?

A semana foi rica de eventos. Para além das peripécias do co-

ronavírus, houve a lufa-lufa do dia dos heróis, a abertura do 

ano Judicial, o 48.º aniversário da cidade da Matola, o 17.º 

ano da morte do Poeta José Craveirinha. Pelos vistos houve 

oportunidades de partilha de novas ideias para enfrentar este 

2020, que ainda é uma criança.

Quem não leu ou não escutou a intervenção do Bastonário da 

Ordem dos Advogados Flávio Menete e não viu o vice-procu-

rador-geral vai suponhar mais como? E quem não teve a honra 

de estar pertinho da Presidente do Conselho Constitucional 

Lúcia Ribeira, de Paulo Coane e de Ericino de Salema está 

intribido.

Mas, muito mais intribido está quem suponhar que o Primeiro 

Ministro Carlos Agostinho do Rosário está a transmitir ao 

Secretário Geral do Partido Frelimo, Roque Silva que os Se-

cretários de Estado nas províncias estão intribidos de qualquer 

coisa, mesmo que seja somente suponhar.

Vamos suponhar
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Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto Naíta Ussene

Em apenas dois meses, os 
números do coronavírus 
são simplesmente assusta-
dores. Até esta quarta-fei-

ra, tinham sido contabilizados 

pouco mais de 24 mil infectados 

na Ásia, Europa e América. As 

mortes estavam na ordem de 490. 

E, ao que tudo indica, a situação 

vai assumindo contornos de uma 

verdadeira emergência mundial, 

daí que os países estão, a cada dia 

que passa, a tomar e a implemen-

tar medidas adicionais para evi-

tar males muito maiores. 

Em Moçambique, o governo tem 

estado a falar de medidas preven-

tivas, com destaque para a testa-

gem nos postos de chegada e saí-

da e ainda a montagem de locais 

de quarentena. 

Entretanto, ontem, funcionários 

de uma estância hoteleira de ca-

pitais chineses denunciaram que 

quatro cidadãos de nacionalidade 

chinesa e recém chegados da-

quele país estavam hospedados 

no hotel, há sensivelmente cin-

co dias. Uma das preocupações 

apresentadas pelos trabalhadores 

Chineses em quarentena num hotel em Maputo

Funcionários sem protecção 
e em pânico
- Especialista aconselha a medidas adicionais e a Directora Nacional de Saúde 
Pública nega-se a falar do assunto 

tem a ver com a falta de qualquer 

informação sobre o tipo de cui-

dados que devem ter no contacto 

com os cidadãos chineses recém-

-chegados, assim como a falta de 

qualquer meio protector, a exem-

plo de máscaras. 

Diante desta realidade, chegámos 

à fala com o médico especialis-

ta em saúde internacional, Jorge 

como preocupante tendo em con-

ta a agressividade da doença e a 

-

lhar pelo mundo. 

Mais, o facto de já estar-se a re-

portar a existência de doentes as-

-

tir a doença, como acontece com 

os mecanismos de transmissão a 

partir de doente sintomático, deve 

exigir que as autoridades sanitá-

rias moçambicanas tomem ur-

gentemente medidas adicionais. 

Uma das medidas necessárias e 

urgentes é sair-se da actual me-

dida de quarentenas voluntárias 

e passar-se a quarentenas obriga-

tórias. 

Pior ainda é o facto da quaren-

tema voluntária não especificar 

o local em que o “isolamento” de 

monitoria deve ocorrer. 

inapropriado avançar-se para 

uma quarentena voluntária, par-

ticularmente numa altura em 

que a situação tende a mostrar 

rápido alastramento e altos níveis 

aconselhável, defende, seria uma 

quarentena voluntária num local 

delimitado. Preferencialmente na 

própria residência do suspeito em 

processo de monitoramento. 

 “Estando em quarentena num 

hotel, num local público, em que 

o quarto tem que ser feito diaria-

mente. Em que há uma necessi-

dade de confeccionar os alimen-

tos e levar ao quarto [se for room 

service] ou vai tomar o alimento 

num restaurante comum lá no 

hotel. Em que a cama tem que 

ser feita, em que tem de pegar o 

bordo da cama, os lençóis…to-

dos objectos são considerados de 

doença, só de tocar pode deixar o 

vírus e qualquer outra pessoa que 

tocar a seguir pode carregar o ví-

rus, a chamada transmissão indi-

estabilidade precária, no meio da podridão engendrada 

por políticos e funcionários de administração eleitoral 

sem escrúpulos, colocaram o interesse nacional acima de 

está perdido em África.

transparentes”, e por isso “credíveis”. Mas vergonha, qual 

vergonha? Eles estão pouco se lixando com tudo, menos 

com as suas contas bancárias. 

leis que os seus próprios parlamentos aprovam, para quê 

parece já ter uma princesa a ser preparada para ser a sua 

primeira presidente?

-

tas comprometidos com a democracia e boa governação 

são um grande contributo para o desenvolvimento dos 

países. São eles alguns dos heróis desta longa jornada. 

Há muito pouca má gente que não se cansa de lutar 

contra a verdade que muita boa gente quer saber.

-

rimónia de abertura do ano judicial gerou ira aos mi-

licianos digitais da nova versão do G40 que apesar de 

informação vulnerável sobre as eleições daquele órgão 

acusam o pobre homem de pretender se perpetuar no 

poder.

 Em voz baixa
Quem não ficou bem na fotografia foi o comissário polí-

tico confiando a pasta de defesa que contra tudo e todos, 

incluindo seus colegas da lei e ordem, disse que as ima-

gens de viaturas das tropas nacionais que estão nas mãos 

dos terroristas são obra  de maquinação das redes sociais. 

recta” – explicou o especialista. 

havia transmissão de pacientes 

sintomáticos, agora começa a 

haver indícios de que pacientes 

sem sintomas podem transmitir 

eventos, o primeiro ponto que 

eu acho que se deveria começar a 

pensar em termos de políticas de 

saúde era não termos quarentenas 

voluntárias em locais públicos, 

-

mente confinados durante os 14 

Directora e porta-voz não 
falam depois das 15h30

me-
diaFAX/SAVANA tentou chegar 

de Saúde Pública, no Ministério 

tom menos recomendado, Rosa 
Marlene rejeitou falar com o ar-
gumento já passava da hora nor-
mal de expediente.

-
formação, pois não estou no horá-
rio normal de trabalho. Já passou 
do horário de expediente. Passe 
amanhã (quinta-feira) no segun-
do andar” – disse Rosa Marlene, 
para depois cortar a chamada.

e chefe do departamento de epi-
demiologia, Lorna Gujral. Esta, 
nem mesmo em respeito à função 

-
gumento foi o mesmo: estou fora 
de expediente. 

-
que não te conheço. Já passou do 
horário de expediente. Fale com 

-
tantes antes de desligar o telefone. 

 (S. Carimo e C. Chirindza)
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O 
Banco Comercial e In-
vestimentos (BCI) e a 
Bolsa de Mercadorias de 
Moçambique (BMM) 

firmaram, semana passada, um 

memorando de entendimento no 

qual o BCI oferece facilidades no 

pagamento de mercadorias nego-

ciadas ou leiloadas na Bolsa.

Os documentos foram rubrica-

dos pelo administrador do BCI, 

Luís Aguiar, e pela presidente 

do Conselho de Administração 

da BMM, Victória Paulo, num 

acto que contou com a presença 

de membros dos órgãos sociais e 

directivos da BMM e de colabo-

radores do BCI.

A BMM é um instituto público 

criado pelo governo através do 

decreto 36/2012 de 17 de Outu-

bro, com mandato para intervir na 

comercialização  de mercadorias 

agrícolas e não agrícolas no país, 

com vista ao estabelecimento de 

um mercado organizado e funcio-

nal, zelando pela transparência e 

eficiência.

Para Luís Aguiar, numa economia 

em crescimento acelerado, como 

é o caso da moçambicana, são 

BCI e BMM firmam parceria 
extraordinariamente exigentes e 

complexos os desafios que se co-

locam à Bolsa de Mercadorias de 

Moçambique, o que requer uma 

mobilização conjugada de esfor-

ços. 

Já a PCA da Bolsa de Mercado-

rias caracterizou aquele protoco-

lo como “um momento especial, 

caracterizado pelo lançamento 

de uma base de serviços que vai 

contribuir para a melhoria do 

ambiente do funcionamento da 

Bolsa, através da introdução de 

um mecanismo de compensação e 

liquidação financeira que ocorrerá 

no circuito de operações da bolsa”. 

Congratulou o BCI pela coragem 

e determinação manifestadas ao 

longo de meses de negociação 

que culminaram com o acto que 

é um impulso significativo na im-

plementação do projecto Bolsa de 

Mercadorias de Moçambique.

Vitória Paulo afiançou que a 

BMM predispõe-se a propor-

cionar condições para reduzir os 

custos de transacção, melhorar a 

confiança entre os operadores do 

mercado, promover o uso de pa-

drões de qualidade de produtos e 

de armazenagem adequada.

O 
Banco Millennium bim 
celebrou com o Fun-
do Português de Apoio 
de Investimento em 

Moçambique um contrato que 

prevê a abertura de uma linha 

de crédito no valor de 7,5 mi-

lhões de euros. A iniciativa visa 

financiar, em condições mais fa-

voráveis, empresas com capital 

português nas suas operações de 

investimento ou necessidades de 

tesouraria, particularmente nas 

zonas afectadas pelos ciclones 

Idai e Kenneth, que no ano pas-

sado atingiram as regiões centro 

e norte do país. 

O protocolo foi assinado semana 

passada em Maputo e o mesmo 

insere-se no quadro do apoio do 

Governo português à recuperação 

Bim abre linha de 
crédito para empresas 
moçambicanas

e desenvolvimento da actividade 

económica em Moçambique. 

O apoio ao tecido empresarial 

moçambicano tem sido uma for-

te aposta do Millennium bim, 

nomeadamente através de pro-

gramas como os “Negócios do 

Millennium” e o “MLíder”. Des-

de 2016 que o Banco premeia as 

PMEs que se distinguem pelas 

melhores práticas e inovação, 

como contributo no crescimento 

e desenvolvimento sustentado da 

economia em Moçambique. 

Entretanto, o acordo agora as-

sinado com o Fundo Português 

de Apoio de Investimento em 

Moçambique vai permitir que as 

empresas tenham acesso a mais 

ferramentas financeiras, ajudan-

do-as a ultrapassar obstáculos 

e, ao mesmo tempo, criar novas 

oportunidades de negócio.

A 
Heineken Mo-
çambique voltou 
a apoiar pelo ter-
ceiro ano conse-

cutivo a realização da 125ª 

edição do Gwaza Muthi-

ni, em Marracuene, pro-

víncia de Maputo, evento 

assinalado no passado do-

mingo.

Numa festa onde junta-

ram-se milhares de resi-

dentes de Marracuene e 

não só e músicos diversos, 

a Heineken contribuiu 

para a alegria dos parti-

cipantes com géneros ali-

mentícios, nomeadamente 

arroz, carne bovina, bebi-

das não alcoólicas e alcoó-

Heineken Moçambique volta 
a apoiar Gwaza Muthini

licas, entre as quais a cerveja 

“txilar”, produzida em Bobole, 

Marracuene, onde a cervejeira 

está implantada.  

Os bens adquiridos consoante 

as necessidades apresentadas 

pela organização do evento 

foram entregues pela directo-

ra de Assuntos Empresariais e 

Legais da Heineken Moçam-

bique, Neyde Pires, à repre-

sentante da Comissão de An-

gariação de Apoios e Logística 

do Gwaza Muthini, Olinda 

Enoque. 

A intervenção da Heineken 

enquadra-se na estratégia de 

apoio às iniciativas desenvolvi-

das na área onde a empresa está 

instalada, estendendo-se a ou-

tras áreas de responsabilidade 

social como o desporto e 

água e saneamento.   

Gwaza Muthini é uma 

cerimónia que evoca a 

resistência anticolonial 

que resultou na célebre 

batalha de Marracuene, a 

02 de Fevereiro de 1895, 

que opôs os guerreiros do 

Império de Gaza coman-

dados por Gungunhana 

ao exército colonial por-

tuguês. 

A festa é celebrada a 02 

de Fevereiro de cada ano 

e a edição de 2020 foi 

realizada sob o lema “125 

anos de Gwaza Muthini, 

Exaltando a nossa identi-

dade”. 
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Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “O PROFETA”

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

A mediacoop, SA  informa  os seus clientes que, desde dia 10 de Agosto de 2018,   
tem disponível o jornal SAVANA e o diário electrónico mediaFAX  no seu 
telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, aceda à nossa plataforma pelo link 
https://www.jornal.savana.co.mz O envio aos assinantes da cópia PDF será 
descontinuado nessa data.  Os assinantes com contrato em dia, receberão as
 senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737

Direcção Comercial

mediaFAX  e

O 
Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Su-
perior e Técnico Profis-
sional, Gabriel Salimo, 

encoraja os membros não exe-
cutivos do Conselho Nacional 
de Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ), a 
exercerem as suas funções com 
dedicação, zelo e profissionalis-
mo, para a melhoria dos índices 
de produtividade no que diz res-
peito à garantia da qualidade do 
Ensino Superior no país.

O desafio foi lançado recente-

mente, em Maputo, durante a 

Cerimónia de Tomada de Posse 

dos membros Não-Executivos do 

CNAQ, nomeadamente, Inácio 

Calvino Maposse, Manuel Car-

los Minez Tábua e Victor Mércia 

Salimo exige profissionalismo aos 
membros não executivos do CNAQ

Justino Cumbana, os quais têm a 

missão de dinamizar as activida-

des tendentes à garantia da quali-

dade do Ensino Superior.

Na ocasião, o ministro destacou 

a necessidade de promover a 

cultura de qualidade no Ensino 

Superior e contribuir para a me-

lhoria constante dos processos 

de Avaliação para a Acreditação 

e implementação dos planos de 

melhoria nas Instituições de En-

sino Superior (IES).

“Com a equipa de direcção re-

forçada por mais três Membros 

Não-Executivos, encorajamos ao 

CNAQ à continuar a envidar es-

forços para alargar, cada vez mais, 

o número de Cursos e de Insti-

tuições de Ensino Superior (IES) 

avaliados por ano para efeitos de 

Acreditação”, disse o ministro.

Por sua vez, a presidente do 

CNAQ, Ana Nhampule, explicou 

que os três novos membros foram 

seleccionados através de um con-

curso publico realizado em 2019 

e tem o mandato de três anos.

O CNAQ é o órgão implemen-

tador do SINAQES, criado pelo 

n°1 do artigo 9 do Decreto n.° 

63/2007, de 31 de Dezembro, 

com a missão de assegurar a 

harmonia, a coesão e a credibi-

lidade do sistema de avaliação, 

acreditação e acompanhamento 

da qualidade no ensino superior, 

através da realização de avaliações 

externas às instituições de ensino 

superior; acreditação das institui-

ções de ensino superior; partici-

pação na promoção e garantia da 

qualidade do ensino em Moçam-

bique.

A 
Vodacom, empresa de 
telefonia móvel, ofere-
ceu na semana finda à 
Escola Secundária de 

Nhangau, na cidade da Beira, 
província de Sofala, materiais de 
apretrachamento àquela insti-
tuição de ensino, nomedamente, 
livros diversos, 20 computado-
res, Internet gratuita, um acervo 
de livros digitais acessível aos 
alunos e professores, bem como 
um sistema de climatização, para 
melhor conservação dos equipa-
mentos.

A entrega destes materiais decor-

reu no quadro da cerimónia ofi-

cial de abertura do ano lectivo em 

Sofala, dirigida pela Secretária de 

Estado em Sofala, Stella da Gra-

ça Pinto Zeca, acompanhada por 

quadros da Educação e da Voda-

com.

Vodacom apoia escola na Beira
Na hora da entrega da biblioteca 

e da sala de informática, os alu-

nos não esconderam a emoção ao 

receber os equipamentos e des-

creveram a oferta como um pas-

so para a transformação dos seus 

sonhos em realidade. “Obrigado 

Vodacom por nos ter oferecido 

computadores e livros, porque 

vàamos estudar melhor que an-

teriormente”, disse Anita Vasco 

Amade Bade, Aluna da 9ª Classe.

O Representante da Vodacom, 

Zulficar Acha, referiu que a ini-

ciativa visa oferecer oportunida-

des de desenvolvimento cogniti-

vo, através de um mundo centrado 

na digitalização.

“Ao entregarmos bibliotecas ape-

trechadas, computadores com 

acesso à Internet gratuita, bem 

como livros físicos e digitais, es-

tamos a contribuir para que os 

alunos estejam munidos de ferra-

mentas e conhecimentos adequa-

dos para enfrentarem os desafios 

da vida”, destacou o responsável 

da Vodacom, acrescentando que 

“Com esta doação, a Vodacom 

acredita ter encontrado uma 

medida assertiva para despertar 

mentes e oferecer ferramentas 

certas, com vista a que cada aluno 

cresça e desenvolva o seu intelec-

to, de toda a comunidade onde 

reside e não só”.

 A Secretária de Estado na Pro-

víncia de Sofala congratulou o 

gesto da Vodacom de apoio ao 

desenvolvimento da educação em 

Moçambique, anotando que com 

esta oferta está reforçada a ca-

pacidade institucional da escola, 

com vista à melhoria da qualida-

de de ensino, bem como da higie-

ne e limpeza.

A 
Fundação Galp e a 
Helpo ofereceram 
material escolar di-
verso aos estudantes 

da 9ª classe da Escola Secun-

dária de Natoa, na Província 

de Nampula, no âmbito da 

abertura oficial do ano lecti-

vo 2020, continuando assim a 

promover a melhoria de quali-

dade das condições de ensino.

Esta entrega ocorreu numa 

cerimónia com a presença dos 

alunos, da direção da Escola, 

dos líderes comunitários e de 

outros convidados.

Com este contributo, a Galp 

reafirma o seu compromisso 

de apoio ao desenvolvimento 

das comunidades onde está 

presente, em sintonia com os 

objectivos de desenvolvimento 

sustentável, neste caso, a acção 

promove o acesso à educação 

de qualidade, que é um eixo 

central na estratégia de Res-

Fundação Galp 
contribui para a 
qualidade de ensino

ponsabilidade Social da Galp 

e da sua Fundação, com par-

ticular impacto no futuro e no 

bem-estar das crianças e, a lon-

go prazo, de toda a sociedade.

Ao longo de três anos de vi-

gência do Projecto, a escola de 

Natoa recebe anualmente 50 

colecções de manuais escolares 

para o ensino secundário, para 

usufruto dos professores e alu-

nos e um apoio na confecção e 

distribuição de lanche escolar 

(Projeto Ephawila), duas vezes 

por semana.

No ano passado, na mesma co-

munidade escolar, 156 alunos 

do ensino secundário (8ª clas-

se) receberam pela primeira 

vez bolsas de mérito Fundação 

Galp. A entrega de bolsas de 

mérito aos alunos corresponde 

ao apoio no pagamento de pro-

pinas, material escolar, manuais 

escolares, bicicletas e outros 

recursos importantes para ga-

rantir melhor aproveitamento 

escolar.

Inserida na campanha de 
sensibilização e responsabi-
lidade social para o consu-
mo responsável de bebidas 

alcoólicas - denominada “Sou 
Equilibrado Hoje, Celebro 
Amanhã”, a Cervejas de Mo-
çambique (CDM) promoveu 
ao longo da semana passada 
uma acção de sensibilização no 
trânsito, intitulada “Condutor 

Cool”.
A primeira acção de sensibiliza-

CDM sensibiliza automobilistas para 
o consumo responsável do álcool

ção decorreu na Avenida Margi-

nal, junto ao Restaurante Costa 

do Sol e impactou cerca de 500 

automobilistas que ficaram sen-

sibilizados para as boas práticas 

de condução e para o consumo 

responsável de bebidas alcoóli-

cas. 

Já no Zimpeto, a acção que de-

correu na passada sexta-feira em 

frente à rotunda da Missão Ro-

que, conseguiu atingir cerca de 

300 automobilistas que percebe-

ram o perigo de conduzir sob o 

efeito de bebidas alcoólicas.

Em ambas as acções, para além 

da sensibilização à condução 

sob o efeito de álcool, foram 

distribuídas camisetas, bonés 

e autocolantes para as viaturas 

com a mensagem da campanha 

“Sou Equilibrado Hoje, Cele-

bro Amanhã”, com o objectivo 

de promover um condutor mais 

equilibrado e responsável.
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Para responder as neces-

sidades imediatas dos 

clientes, o Standard Bank 

lançou, oficialmente, nes-

ta quarta-feira, o serviço de em-

préstimo instantâneo bancário 

denominado QuiQMola, funcio-

nalidade, esta criada para respon-

der as necessidades urgentes dos 

clientes deste banco. 

O Standard Bank, através deste 

meio, pretende disponibilizar um 

valor, a escolha do cliente, entre 

mil à 100 mil meticais, que  de-

verá  ser pago num prazo inferior 

a 30 dias e sujeitando-se ao paga-

mento de uma taxa de 5%. 

E, em caso do não reembolso no 

SB lança serviço de empréstimo 
bancário instantâneo  

prazo estipulado, o cliente que 

se tenha beneficiado do serviço 

estará sujeito a pagar uma taxa 

anual, de 29%.

Por meio deste serviço, o cliente 

do banco em questão, poderá so-

licitar, através da plataforma Net 

Plus,  que poderá ser operaciona-

lizado através de smarthphone, 

computador, Tablet ou Ipad, e 

obter, em 60 segundos, um em-

préstimo bancário sem que se 

precise deslocar a um balcão de 

atendimento. 

Para aderir as vantagens que este 

serviço proporciona, Elísio Ma-

basso, Gestor de Produtos de 

Crédito do Standard Bank, ex-

plica  que “ desde que seja cliente 

do banco há mais de seis meses, 

ter um volume de depósito médio 

mensal no valor de 15 mil meti-

cais, não ter nenhuma facilidade 

de crédito em curso, não ter pen-

dentes financeiros com bancos, 

poderá estar em condições de fa-

zer uso deste serviço” .

E, quanto as pessoas que ainda 

não sejam clientes deste banco, 

tornam-se elegíveis ao QuiQ-

Mola a partir do momento que 

abrirem uma conta no Standard 

Bank. 

Com esta iniciativa, o Standard 

Bank pretende facilitar o acesso 

ao crédito, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia e o 

incremento da renda familiar. 

A 
Sociedade de Águas de 
Moçambique (SAM) 
ofereceu um Parque In-
fantil ao Município da 

Namaacha, com vários brinque-

dos que estão já disponíveis para a 

satisfação de milhares de crianças 

inseridas num recinto construído 

em especial para o efeito que con-

templa elevadas regras de segu-

rança.

A oferta engloba-se na estratégia 

de responsabilidade social da So-

ciedade de Águas de Moçambique 

(SAM), no segmento de colabora-

ção com o Conselho Municipal e 

com os munícipes da Namaacha. 

Na ocasião, o Presidente do Con-

selho Municipal da Namaacha, 

Elias Munguambe, agradeceu à 

Água da Namaacha pela obra, 

referindo-a como emblemática 

daquilo que deve ser a cooperação 

entre os sectores privado e público 

no alcance de um desenvolvimento 

sustentável.

Munguambe abordou ainda o em-

penho do seu executivo no sentido 

de elevar a qualidade de vida dos 

cidadãos com obras deste género, 

projectando várias outras para um 

futuro breve.

Água da Namaacha oferece Parque 
Infantil ao Município da Namaacha

Entretanto, o representante da 

SAM, Miguel Padrão, agradeceu 

a presença de várias centenas de 

crianças, que são os verdadeiros 

destinatários deste projecto, e di-

rigiu um agradecimento muito 

especial ao Conselho Municipal 

da Namaacha, pelo enorme apoio 

prestado na concretização desta 

obra e pelo trabalho extraordinário 

que tem levado a cabo num man-

dato ainda curto.

Alguns munícipes presentes na 

inauguração do Parque Infantil 
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abordaram também o facto des-

ta obra ser emblemática e espe-

cial, por se tratar de uma infra-

-estrutura moderna e que não é 

fácil encontrar ao nível das sedes 

de distrito, agradecendo também à 

Água da Namaacha e ao Conselho 

Municipal pela sua concretização.

As crianças, as “Flores que Nun-

ca Murcham”, de tanto contenta-

mento, foram parcas em palavras, 

mas a felicidade estampada nos 

rostos foi a maior prova do sucesso 

desta iniciativa. 

A 
Pernod Ricard Mo-
çambique lançou 
sexta-feira finda em 
Maputo, o Chivas XV, 

uma nova linha do whisky es-
cocês.

Também conhecido por  Chi-

vas Regal,  a marca resulta de 

um blend de vários maltes, em 

que o mais novo na garrafa tem 

15 anos e que pretende desafiar 

as convenções sobre a forma 

como o desfrutamos. Para ce-

lebrar esse momento, a Pernod 

Ricard Moçambique promoveu 

um evento na cidade de Mapu-

to que reuniu vários apreciado-

res de whisky no Opium.

Criado para ser apreciado 

como parte de uma comemo-

ração, o Chivas XV prova que 

um verdadeiro whisky não 

necessita de um ambiente for-

mal para ser apreciado e neste 

evento foi exactamente essa 

experiência que foi vivenciada. 

Com uma idade mínima de 15 

anos, o Chivas XV reúne duas 

das vertentes mais prestigiadas 

do mundo ao combinar perfei-

tamente tradição e inovação 

para construir uma bebida de 

eleição.

Amadurecido em barris de 

Cognac, o Chivas XV é uma 

Chivas XV celebra 
whisky de fusão

nova fórmula que ultrapassa os 

limites da categoria do whisky 

escocês, o que oferece uma in-

terpretação rica, refinada e ave-

ludada, do tradicional estilo da 

casa, Chivas Brothers Lda.

Criado em 1975 pela fusão da 

Pernod e da Ricard, o Gru-

po teve um desenvolvimento 

sustentado, com base no cres-

cimento orgânico e em aquisi-

ções. A Pernod Ricard possui 

um dos portefólio de marcas 

de maior prestígio: Chivas Re-

gal,  Jameson Irish Whisky, 

Ballantine’s Absolut Vodka, 

Olmeca Tequila, Beefeater Gin, 

Pernod, Ricard, Royal Salute e 

The Glenlivet Scotch Whisky, 

Conhaque Martell, Rum Ha-

vana Club, Monkey 47 Gin, 

G.H Mumm Champagne Per-

rier Joet Champagne, Blenders 

Pride, Royal Stag, Imperial 

Blue, 100 Pipers e vinhos co-

nhecidos como Jacob’s Creek, 

Brancott Estate, Campo Viejo 

e Kenwood. A Pernod Ricard 

emprega cerca de 18.500 pes-

soas e funciona através de uma 

organização descentralizada. A 

Pernod Ricard tem um forte 

compromisso com políticas de 

desenvolvimento sustentável e 

incentiva o consumo responsá-

vel.


