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Guitabali Samji  (Raptada e assassinada) Manish Cantilal no cativeiro Abatidos
Adriano Nuvunga alerta sobre caso das dívidas ocultas 
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venda de cabelos é um dos exemplos 

dos sectores que se ressentem do 

impacto do surto, pelo facto de os 

cabelos serem adquiridos, em gran-

des proporções, em países asiáticos 

como a China e a Índia.

 O abalo reside no facto de a Chi-

na ser uma das principais fontes de 

aquisição de cabelos de revendedo-

res informais e, com o surto, o negó-

cio fica ameaçado. 

Um revendedor informal de 

cabelos no mercado Janet, na 

Até ao fim desta quarta-
-feira, 11, oficialmente, o
país ainda não tinha iden-
tificado nenhum caso de

infecção pelo novo coronavírus 

(COVID-19), mas as consequên-

cias da pandemia que está abalar o 

mundo já se fazem sentir na eco-

nomia nacional. Até ao fecho da 

edição, o surto tinha infectado 118 

mil pessoas e provocado 4.291 mor-

tes em 114 países, o que obrigou a 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a elevar o nível da doença 

de epidemia para pandemia. 

Semana passada, o Banco de Mo-

çambique (BM) veio a terreiro 

anunciar que, devido aos efeitos 

nefastos da doença, Moçambique 

prevê a subida de preços de alguns 

produtos nos próximos tempos, o 

que elevará o nível de inflação. Esta 

previsão deriva do facto de a econo-

mia moçambicana depender, gran-

demente, da China.

Segundo o administrador do Pelouro 

de Estabilidade Monetária no BM, 

Jamal Omar, a China contribui com 

12% das importações que o país faz 

e, com as restrições impostas na se-

quência do surto de COVID-19, os 

produtos provenientes da China po-

derão ser mais escassos e caros para 
o consumidor.

À semelhança do que está a acon-

tecer um pouco por toda África, a

China é, de entre os chamados paí-

ses emergentes, aquele cuja presença

em Moçambique é relevante.

Da China para Moçambique im-

portam-se vários produtos, com

maior enfoque para material de

construção, vestuário, quinquilha-

rias, produtos electrónicos, entre

outras variedades. De Moçambique

para aquele país asiático sai diversa

matéria-prima, como madeira, pes-

cado, minérios, entre outros produ-

tos. Várias empresas chinesas estão

em Moçambique a operar nos sec-

tores de construção civil, minerais,

pesca, agricultura, transportes e co-

mércio. A China aparece no grupo

dos cinco países maiores investido-

res em Moçambique, com investi-

mentos acumulados na ordem de

USD seis mil milhões.

Não só são as importações se estão

a  ressentir dos efeitos do surto do

COVID-19, mas também as expor-

tações. Com uma indústria comple-

tamente frágil, Moçambique ofere-

ce ao mundo o pescado, a castanha

de caju, o alumínio e o carvão. A

China, o Japão e a União Europeia

são os principais mercados da pro-

dução nacional.

Com a propagação do coronavírus,

muitos países adoptaram medidas

de segurança sanitária. A restrição

de entrada de produtos estrangeiros

nos seus mercados é uma das medi-

das e, por essa via, a produção nacio-

nal ficou sem mercado.

“As nossas exportações podem re-

duzir, porque a China é um grande

actor na nossa economia e é uma

potência mundial que consome a

maior parte dos produtos do mer-

cado internacional”, disse o admi-

COVID-19 faz soar alarmes na economia

nistrador do Pelouro de Estabilidade 

Monetária no BM.

A caminho do pior 
O Governo moçambicano ainda 

não se pronunciou sobre as con-

sequências do surto na economia, 

mas na óptica de alguns empresá-

rios ouvidos pelo SAVANA,, a si-

tuação caminha para o pior. Nesta 

quarta-feira, o dólar atingiu 65.75 

e o Euro 74.41 e não se descarta a 

hipótese do dólar chegar aos 70 me-

ticais nos próximos meses. 

Além de produtos manufacturados, 

o gigante asiático também tem pa-

pel relevante como fornecedor de

matéria-prima para a indústria. A

China é ainda responsável por um

terço das manufacturas no mundo

e líder das exportações de bens de

consumo, mas as actividades foram

paralisadas para se tentar conter a

disseminação da doença. 

Por outro lado, o medo do surto re-

sulta também em pessoas optando

por evitar actividades que poderiam

expô-las ao risco de infecção, como

sair para fazer compras, por exem-

plo.

Na vertente sanitária, o COVID-19

ainda não foi formalmente diagnos-

ticado no país. Contudo, o alarme é

enorme e vários sectores já estão a

somar danos e a indústria de aviação

civil aparece no topo.

Nesta quarta-feira, a companhia

aérea de bandeira - Linhas Aéreas

de Moçambique (LAM) anunciou

a reprogramação dos voos com des-

tinos domésticos devido à redução

significativa de tráfego. 

Sem indicar números, a LAM disse, 

no seu comunicado, que nos per-

cursos onde a redução do tráfego

for acentuada, principalmente os de

ligação com o estrangeiro, poderão

ocorrer cancelamentos de voos, es-

tando previsto o encaminhamento

dos passageiros para os parceiros do

mercado.

Movimento de passageiros 
reduziu 
Ao SAVANA, Abdullah Hassan, 

administrador executivo (CEO) da 

COTUR, uma das maiores agências 

de viagens nacionais, contou que 

desde que o surto de coronavírus 

atingiu o pico na China, em meados 

de Janeiro, o movimento de passa-

geiros reduziu bastante.

Explica que o turismo e a aviação ci-

vil aparecem como um dos sectores 

mais afectados com este surto. Has-

san fala de números e refere que a 

procura caiu em cerca de 60%.

“Temos companhias áreas que estão 

a reduzir os níveis de frequência, 

outras a cancelar rotas e outras ain-

da a declarar falência. Por exemplo, 

antes da eclosão da doença, a Ethio-
pian Airlines fazia sete voos por se-

mana para Maputo e agora reduziu 

para cinco”, disse.

Falando de receitas, Abdullah Has-

san contou que, em 2019, a país mo-

vimentou cerca de 400 mil passa-

geiros, o que resultou em USD 200 

Por sua vez, o vice presidente da 

Confederação das Associações Eco-

nómicas (CTA) de Moçambique, 

Rogério Samo Gudo, disse que a 

sua agremiação está a fazer o levan-

tamento dos prejuízos resultantes 

do surto no sector privado.

Contudo, mesmo sem dados preci-

sos, é possível verificar que a situa-

ção caminha para um cenário catas-

trófico.

Samo Gudo, que também é presi-

dente da Associação Industrial de 

Moçambique (AIMO) e respon-

sável pelos pelouros de Indústria 

e Comércio na CTA, frisou que a 

China é o principal fornecedor de 

matéria-prima para indústria mo-

çambicana, sobretudo para o ramo 

de construção civil.

Sem matéria-prima, as empresas 

não terão como produzir e, sem pro-

duzir, não vão gerar receitas para pa-

gar salários. Portanto, é toda cadeia 

de valores que fica afectada.

Rogério Samo Gudo também fa-

lou das exportações e referiu que 

há produtos que, tradicionalmente, 

são consumidos pelo mercado ex-

terno. É o caso da castanha de caju 

e o pescado, que poderão ficar sem 

mercado pelo facto dos principais 

compradores terem adoptado medi-

das de prevenção contra o surto.

“Muitos países da União Europeia 

estão a restringir a entrada de pro-

dutos estrangeiros. As suas econo-

mias estão quase paralisadas e não 

compram nada. Isso afecta os nos-

sos empresários, que tinham aquele 

meio como principal mercado”, ex-

plicou.

O responsável do pelouro da Indús-

tria e Comércio na CTA sublinhou 

que outros governos estão a divul-

gar medidas de mitigação a fim de 

evitar o colapso das suas economias 

nesta altura em que tudo está para-

do. Mas, o mesmo já não se verifica 

do lado moçambicano.

“Como sector privado ainda não sa-

bemos o que o nosso governo pensa 

sobre esta crise, que tipo de medidas 

está a tomar para evitar o pior. Isso 

nos preocupa”, disse.

Encomendas canceladas 

Para António Schwalbach, empre-

sário do ramo pesqueiro, o surto de 

coronavírus já está a criar prejuízos 

ao negócio.

Schwalbach, que é também direc-

tor-geral da Sociedade Industrial de 

Pescas, frisou que mercados como o 

da União Europeia, China e Japão, 

principais consumidores de crustá-

ceos e mariscos como é o caso de ca-

marão, lagostas, caranguejo e lulas, 

estão a cancelar suas encomendas 

devido a doença. 

Neste momento, há vários conten-

tores de pescado à espera de “ok” 

para embarcar aos mercados. 

Moçambique exporta, em média, 

cerca de 15 mil toneladas de pesca-

do/ano, volume que representa 90% 

da produção da pesca industrial 

representada por pouco mais de 40 

armadores.

O nosso entrevistado roga que o 

surto seja controlado porque, no 

dia 31 de Março, termina o período 

de veda e no dia 01 Abril arranca a 

pesca de camarão, quer de superfí-

cie, bem como de profundidade. Se 
o mercado continuar fechado, os ar-

madores terão sérias dificuldades de

desenvolver suas actividades e hon-

rar seus compromissos com a massa

laboral. 

Mercado informal abalado 
O mercado informal também se res-

sente da pandemia. O mercado de 

Por Raul Senda e Elias Nhaca 

Com as restrições do mercado chinês, o sector comercial poderá registar ruptura de stoks nos próximos meses

milhões. Comparando com o perío-

do análogo, mostra que o cenário é 

deverás preocupante. 

A fonte sublinha que se o cenário 

prolongar-se nos próximos três me-

ses, as perdas poderão ascender a 

quota dos USD 60 milhões.

Sublinhou que, de mais procurado, 

a China é dos destinos mais afecta-

das. No ano passado, a rota China 

– Maputo e vice-versa movimentava 

cerca de 15 mil passageiros mensal-

mente. Hoje, quase que ninguém

procura passagem para China. 

“Ainda não sabemos o que o nosso

Governo pensa” – empresários

Abdullah Hassan

Rogério Samo Gudo

António Schwalbach
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cidade de Maputo, que falou na 

condição de anonimato ao SAVA-
NA,, disse que o coronavírus tem o 

obrigado a adiar as suas viagens para 

a China com vista a abastecer o seu 

stock, quase vazio. 

A fonte explica que os cabelos que, 

pela última vez, adquiriu na China, 

já se estão a esgotar, ficando sem sa-

ber quando poderá viajar para aque-

le país asiático para dar continuida-

de ao seu negócio. 

O mais agravante é que o mesmo se 

vê impossibilitado de viajar para a 

Índia, uma vez que o país, também, 

tem registo da doença. 

Outro revendedor, que se identificou 

como Martins, contou que, desde o 

ano passado, o negócio de venda do 

cabelo não corria com normalida-

de, e que este momento que se vive, 

após o surto, tem influenciado nega-

tivamente na dinâmica do negócio. 

A fonte argumenta que, para ele, o 

negócio não corre muito bem, e com 

este surto, “ninguém mais se vai 

atrever a adquirir qualquer produto 

vindo da China”.

Teme pelo tempo que este mal pos-

sa continuar a causar na venda de 

cabelos, sua principal fonte de ren-

dimento. 

Os revendedores referem que, neste 

momento, o seu negócio vive uma 

incerteza, não sabendo a dimensão 

dos danos que o COVID-19 poderá 

causar sobre eles. 

A 
indústria de raptos e de 
assassinatos selectivos 
volta a estar em alta em 
Maputo com seques-

tros a sucederem-se perante uma 

evidente inoperância do Estado, 

num crime altamente rentável. 

Esta terça-feira foi raptado, em 

plena luz do dia (7,50 horas), na 

avenida Josina Machel, na baixa 

da capital, um menino de 12 anos, 

filho de um empresário de ascen-

dência asiática, ligado aos Arma-

zéns África, especializada na ven-

da de material eléctrico, situada na 

mesma avenida em que o crime 

ocorreu. 

Um vídeo, captado por uma câ-

mara de vigilância de estabeleci-

mentos na mesma avenida, posto 

a circular momentos após o se-

questro, mostra o à-vontade com 

que os sequestradores executaram 

a operação.  

Porém, enquanto se digeria o rap-

to do menino e da falta de infor-

mações sobre o rapto de Manish 

Cantilal, um empresário ligado ao 

badalado restaurante El Patron, 

um jovem era “regado à queima 

roupa”, por volta das 18h30 desta 

quarta-feira, com cerca de 20 tiros 

em plena 24 de Julho, próximo à 

Escola Industrial de Maputo e a 

cerca de 200 metros do Coman-

do da Polícia. Segundo relatos no 

local, duas pessoas encapuçadas, 

que se faziam transportar numa 

viatura Toyota Mark X, cinzenta, 

com armas automáticas, executa-

ram a acção de forma rápida, mas 

movimentando-se “sem grandes 

preocupações”.

Na tarde do mesmo dia dois agen-

tes polícias, um conhecido por 

Dino (Faísca) e outro por “Boér”, 

foram mortos na zona de Chian-

go em circunstâncias que ainda 

não eram claras, pelo menos até 

ao fecho da presente edição. Mas 

ao que o jornal conseguiu apurar, 

Faísca estava expulso da polícia e, 

actualmente, estava ligado a uma 

empresa de segurança privada 

onde era chefe. Aventa-se a pos-

sibilidade de o baleado na 24 de 

Julho, a poucos metros das insta-

lações da polícia criminal, ser tam-

bém um membro da corporação.

Uma fonte ligada à polícia dá con-

ta de que “Faísca” “alugava armas a 

bandidos” e terá sido abatido por 

estar envolvimento no rapto desta 

terça-feira.     

A 29 de Fevereiro, foi encontrada 

morta na África do Sul, Guitabali 

Samji (popularmente conhecida 

por senhora Guita), uma pequena 

empresária moçambicana de ori-

gem indiana, após ter permaneci-

do cerca de quatro meses e meio 

em cativeiro. Guita era muito co-

nhecida em meios de Maputo por 

ser a “cambista do povo” a partir 

da sua tabacaria situada na Julius 

Nyerere. 

Raptada em Nelspruit, a 15 de 

Outubro do ano passado, o cor-

po da vítima foi jogada na rua a 

160 kms de Joanesburgo a 29 de 

Fevereiro, próximo do local onde 

os raptores concordaram em liber-

tar Samji na sexta-feira anterior. 

Após receberem um primeiro va-

lor de resgate, os raptores exigiram 

um outro, que, no entanto, não foi 

pago. 

Aparentemente e avaliar pelo caso 

da senhora Guita, há um novo pa-

radigma nos sequestros, onde os 

raptados são submetidos à tortura, 

não havendo garantias de serem 

soltos com vida, mesmo após o 

pagamento de resgate.

Quando se temia pelo pior, o so-

brinho do empresário Juneid Lal-

gy foi “solto” a 2 de Fevereiro deste 

ano, após a família ter dispendido 

largas somas de dinheiro, incluin-

do ter posto à venda uma parte da 

frota de camiões de longo curso.

Alguns peritos em Maputo fazem 

notar que, com vontade, é possível 

uma investigação séria dos rap-

tos a partir dos titulares das con-

tas bancárias moçambicanas para 

onde o resgate é canalizado. Mas 

há também fortes convicções de 

que os crimes têm protecção ao 

mais alto nível no Ministério do 

Interior. Os moçambicanos de 

origem asiática, os principais al-

vos dos raptos esboçam agora uma 

movimento de protesto nas redes 

sociais, chamando a atenção para 

a insensibilidade que existe sobre 

este drama que é vivido pelas suas 

famílias, incluindo os próprios 

media locais. 

Um empresário que não quis ser 

citado, uma atitude tradicional na 

comunidade, lembra que quan-

do uma delegação que integrava 

inclusive líderes religiosos, pediu 

apoio ao anterior presidente, re-

cebeu o comentário que “vocês 

devem resolver os vossos próprios 

problemas”. A comunidade é co-

nhecida pela sua prodigalidade em 

apoios ao partido Frelimo, sobre-

tudo nos períodos das campanhas 

eleitorais.

(Redacção)

Cheiro de pólvora no “business” dos raptos
Comunidade revoltada

Num momento em que 

o surto de COVID-19

foi declarado pande-

mia, os países têm es-

tado em alerta e intensificado 

as medidas de prevenção e de 

contenção na tentativa de evi-

tar danos humanos. Segundo o 

Ministério da Saúde (MISAU), 

Moçambique não está alheio à 

situação, sobretudo, depois de 

saber que o país vizinho, Áfri-

ca do Sul é um dos sete países 

africanos com o registo de in-

fectados. 

Nesta óptica, o director ad-

junto do Instituto Nacional de 

Saúde, Eduardo Samo Gudo, 

disse ao SAVANA, que a pan-

demia é sensível e preocupa as 

autoridades de Saúde do país. 

Contudo Samo Gudo diz que 

o COVID-19 não pode ser

motivo de pânico por parte dos

moçambicanos, por ser uma

doença, que, apesar de infectar

rapidamente, apenas deixa de-

bilitados 20% dos infectados e

80% tem, apenas, uma infecção

ligeira, comparada a uma gripe

normal. 

A fonte argumenta que esta

Pânico é mais perigoso que a própria doença
pandemia é, sim, uma questão a ter 

em conta em todo mundo, princi-

palmente, por ser uma doença nova. 

Porém, continua, não pode ser vista 

como um martírio para quem esti-

ver infectado por ela, pois, 80% dos 

infectados não chega a ser interna-

do, podendo gozar de um acompa-

nhamento na sua própria residência.

Sublinha que, contrariamente ao 

que se tem dito e pensado, os casos 

de pacientes que morrem são os que 

são portadores de outras doenças 

como hipertensão, diabetes, cancro, 

doenças cardiovasculares ou infec-

ções pulmonares. 

Gudo explica que, no seu todo, a 

mortalidade dos infectados situa-

-se numa escala dos 3%, isto é, três

em cada cem pessoas é que morrem. 

Em contrapartida, dos 10 aos 50

anos, a mortandade é menor, tendo

uma representação de menos de 1%. 

Referiu que o COVID -19 aflige

mais os indivíduos nas faixas etárias

dos 30 aos 70 anos de idade e no-

tam-se menos casos entre as crian-

ças, principalmente, entre os 0 e 9

anos, idade em que até o fecho des-

ta edição não havia registo de uma

única morte. 

Um dado moralizador apontado por

Eduardo Samo Gudo é que o vírus 

não sofre mutações consideráveis, 

capazes de criar alteração no seu pa-

drão de transmissão ou de letalida-

de, mostrando ser um vírus estável. 

Para a fonte, o maior receio é que o 

vírus sofra uma mutação no seu pa-

drão de transmissão ou de letalida-

de, pois, nesse caso, provocaria uma 

regressão na compreensão e no seu 

combate. 

Quanto aos suspeitos registados no 

país, o director adjunto do Instituto 

Nacional de Saúde, tranquiliza e diz 

que “apenas tivemos um suspeito, 

há quase dois meses, que esteve em 

observação, que após os testes, veri-

ficamos que ele não estava infecta-

do”. No entanto, houve, muitos 

rumores.

Eduardo Samo Gudo desta-

cou, também, a necessidade dos 

cidadãos se informarem para 

evitarem entrar em pânico por 

acreditar que “o pânico é mais 

perigoso que a própria doença”.

Um vírus complexo de 
entender 
O coronavírus é uma infecção 
respiratória que ocorre em ma-
míferos, principalmente, em 
animais como morcegos, came-
los, pangolins. São conhecidas 
como sendo doenças zoonóticas, 
cujo reservatório primário é um 
animal e, em algum momento, 
ganha a habilidade de passar de 
animais para um ser humano, 
o que não acontece com fre-
quência, ocorrendo com alguma
raridade como foi com o ébola
2014, gripe aviaria em 2005 ou
gripe suína em 2009. 
Neste caso, as hipóteses que
surgem em torno do animal
que terá transmitido a doença
variam, mas a teoria mais con-
siderada é de que a doença foi
transmitida por dois animais, o

morcego e o pangolim.Eduardo Samo Gudo

Manish Cantilal Guitabali Samji

Dino (Faísca) e “Boér” foram mortos na zona de Chiango. Há indicações de que 
estiveram envolvidos no rapto desta terça-feira na baixa da cidade
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Dez anos depois de Moçam-
bique ter aderido à Iniciati-
va de Transparência na In-
dústria Extractiva (ITIE), 

um padrão global de promoção 
de transparência e gestão aberta e 
responsável dos recursos naturais, 
continua impossível saber ao certo 
quanto é que as empresas do sector 
estão, efectivamente, a pagar ao 
Estado. O 8º Relatório da ITIE, 
recentemente lançado em Maputo, 
tem mais do mesmo: divergências 
entre os pagamentos declarados 
pelas empresas e os recebimentos 
reportados pelo Estado.

De acordo com o mais recente Re-
latório da ITIE, as empresas que 
operam na indústria extractiva con-
tribuíram, para os cofres do Estado, 
com 35 e 19 milhões de meticais 
em 2017 e 2018, respectivamente. 
Mas uma leitura detalhe a detalhe 
dos mapas do Relatório de 204 
páginas mostra que os pagamen-
tos declarados pelas empresas e os 
recebimentos reportados pelo Es-
tado, através da Autoridade Tribu-
tária (AT), não batem certo.
Na verdade, os números não coin-
cidem desde que Moçambique 
aderiu à ITIE, em 2009, deixando 
sempre zonas de penumbra sobre a 
real contribuição fiscal das empre-
sas da indústria extractiva.
As discrepâncias não significam, 
automaticamente, falsidades ao 
todo, mas encerram um problema 
crítico de falta de transparência no 
sector. A situação ideal era que os 
pagamentos declarados pelas em-
presas e os recebimentos reportados 
pelo Estado fossem iguais porque 
um pagou e outro recebeu, mas não 
é o que acontece em Moçambique 
há mais de 10 anos.
No caso do 8º Relatório da ITIE, 
o Estado declarou que, em 2017,
recebeu menos do que as empresas
declararam ter pago, uma diferença
de mais de 32 milhões de meticais
(0,09%).
Em termos sectoriais, a diferença é
de 33 milhões para o sector mineiro 
e 680 mil para o sector de hidrocar-
bonetos.
Já em 2018, o Estado declarou ter
recebido a mais do que o que foi
reportado como pago pelas empre-
sas, uma diferença de mais de 191
milhões de Meticais (1,07%).
Trata-se de uma discrepância na
ordem de 21 milhões de meticais
para o sector mineiro e 171 milhões 
para o sector de hidrocarbonetos.

Discrepâncias acima do 
padrão 
Para a elaboração do 8º Relatório, 

foram seleccionadas 29 empresas, 

sendo 18 do sector mineiro e 11 do 

sector de hidrocarbonetos.

Os detalhes da reconciliação mos-

tram discrepâncias significativas, 

algumas muito acima da margem 

de erro estabelecida pelo padrão do 

ITIE, que não poderia ultrapassar 

os 3% da materialidade definida 

que, no caso de Moçambique, foi 

de USD 500 mil, equivalentes a 30 
milhões de meticais.
Mas a JSPL Mozambique Mine-
rais, por exemplo, declarou ter pago, 
em 2017, 53 milhões de meticais, 
mas o Estado só confirmou a re-
cepção de apenas 21 milhões, uma 
diferença de 107%. 
Já em 2018, a empresa declarou 
ter pago 108 milhões de meticais, 
mas o Estado disse que recebeu 
apenas 56 milhões, uma diferença 
de 172%. A JSPL Mozambique 
Minerais é controlada pelo grupo 
indiano Jindal Steel & Power  e ex-
plora carvão na província de Tete.
Por sua vez, a Vale Moçambique, 
que também explora carvão em 
Tete, reportou um pagamento de 
4.427 milhões, em 2017, contra 
4.418 milhões declarados pelo Es-
tado, uma diferença de 29%. Em 
2018, a mineradora, uma subsi-
diária da brasileira Vale, reportou 
um pagamento de 3.276 milhões 
de meticais, enquanto o Estado 
confirmou a recepção de 3.281 mi-
lhões, uma diferença na ordem dos 
17%.
Em 2017, a mineradora Twigg 
Exploration Mining reportou um 
pagamento de 258 milhões, mas 
o Estado disse ter recebido ape-
nas 249 milhões, uma diferença de
30%. 
Em 2018, a empresa disse ter pago
327.2 milhões, contra 372.4 que o
Estado disse ter recebido, uma di-
ferença de 0.61%. A Twigg Explo-
ration Mining é uma empresa de
exploração de grafite, estando a ex-
plorar a mina de Balama [em Cabo
Delgado], que é a maior reserva
mundial de grafite. Trata-se de uma
subsidiária integral da Syrah Re-
sources Limitada, uma firma lista-
da na Bolsa de Valores da Austrália.
Enquanto isso, a Haiyu Mozam-

bique, uma empresa de capitais

chineses que explora areias pesadas 

no distrito de Angoche, em Nam-
pula, declarou ter pago, em 2017, 5 
milhões de meticais, mas o Estado 
declarou ter recebido 8 milhões, 
uma diferença de 9%. Já em 2018, 
a empresa, com fortes ligações ao 
partido Frelimo, declarou ter pago 
apenas 3 milhões, contra 9 milhões 
reportados pelo Estado, uma dife-
rença de 19%.
A ENI, a italiana envolvida na ex-
ploração de gás na área 4 da bacia 
do Rovuma, em Cabo Delgado, não 
reportou qualquer pagamento em 
2018. Mesmo assim, o Estado de-
clarou ter recebido 169 milhões de 
meticais daquela empresa naquele 
ano. A multinacional só reportou 
pagamento em 2017, quando pa-
gou 21 mil milhões de meticais, 
sendo um dos poucos casos em que 
os números da empresa coincidem 
com os do Estado.

O Relatório refere que as empre-
sas não esclareceram as diferenças. 
Contudo, diz, para o caso da Vale 
Moçambique, foi a AT que não es-
clareceu as diferenças, uma vez que 
a empresa comprovou ter efectuado 
apenas os pagamentos indicados 
nos seus formulários de recolha de 
dados.
O mesmo acontece com a ENI, que 
só reportou pagamento para o ano 
de 2017, correspondente as mais-
-valias pela venda do seu interesse
participativo na Área 4. À ITIE, a
AT respondeu que o montante de
2018 se refere ao ganho cambial
que o Estado obteve quando trans-
feriu o montante pago em dólares
americanos. 
“Isto é, a empresa procedeu
com a transferência de USD
352.715.090,70, corresponden-
te a 20.859.569.872,60 MT na

Quanto pagam as empresas da indústria extractiva?

Os números não batem!

data de pagamento (Dezembro de 
2017). Porém, de acordo com a AT 
este montante ficou numa conta 
transitório do Estado em USD, 
pelo que, com a transferência des-
te montante, em Janeiro de 2018, 
resultou num ganho cambial de 
169.303.238,73 MT”, explica o 8º 
Relatório da ITIE.
Confrontada pelo SAVANA, a AT 
justificou as divergências com os 
mesmos argumentos constantes no 
Relatório da ITIE.
Na perspectiva da AT, as diferen-
ças resultam, primeiro, do facto de 
o pagamento dos impostos ter sido
efectuado com Números Únicos de
Identificação Tributária (NUIT)
de outras entidades do Estado,
com destaque para as Direcções
Provinciais dos Recursos Minerais
(DIPREME’s) e do extinto Minis-
tério da Terra, Ambiente e Desen-
volvimento Rural (MITADER).
“Disto resultou que (…), na conta
corrente do contribuinte, não cons-
tassem parte dos pagamentos efec-
tuados pelos titulares mineiros”,
refere a AT.
Em segundo lugar, a instituição de

Amélia Muendane aponta o facto

de algumas empresas reportarem os

seus pagamentos tendo em conta o

ano fiscal, que é diferente do ano

civil, usado pela ITIE.

Finalmente, a AT fala de pagamen-

tos efectuados a outras instituições

do Estado como consequência do

cumprimento de obrigações con-

tratuais ou outras taxas diversas.

Entretanto, de acordo com o Re-

latório da ITIE, outras razões que

justificam as diferenças incluem

uma incorrecta classificação dos

pagamentos; erros de digitação na

colocação dos montantes pagos e

classificação errónea no registo dos

impostos cobrados.

Independente
O 8º Relatório da ITIE esteve a 

cargo da I2A Consultoria e Ser-

viços, SA, tecnicamente designada 

Administrador Independente (AI).

Ao SAVANA, o AI admitiu que 

não pode aferir a origem das di-

ferenças, porque não foram expli-

cadas ou pelas empresas ou pelas 

entidades governamentais.

Questionamos a Ismael Faquir, 

director geral da consultora I2A, 

sobre se as diferenças não com-

prometem a exactidão e, em última 

instância, a transparência que se 

pretendem na indústria extractiva. 

Na resposta, Faquir começou por 

lembrar que a ITIE é um instru-

mento criado, exactamente, para 

informar a quem se interessa pela 

indústria extractiva sobre o funcio-

namento e a contribuição do sec-

tor para os cofres do Estado e para 

economia no geral. 

Continua na pág. 6

“Quando temos incongruências desta 
natureza, provoca distorções na 

informação”, Ismael Faquir.

Detalhes das reconciliações por empresa nos anos 2017 e 2018

Por Armando Nhantumbo
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Embora a Autoridade Tribu-
tária de Moçambique (AT) 
tenha anunciado, há dias, 
estar a envidar esforços no 

sentido de a selagem de cervejas 

ser iniciada a breve trecho no país, 

a decisão, nesse sentido, não é vista 

de bom grado pela indústria cerve-

jeira, dados os vários riscos que isso 

representa, quer para as empresas, 

quer para a economia como um 

todo.

É que, diferentemente do que suce-

de no sector das espirituosas, onde a 

fuga ao fisco é de acima de 70%, no 

ramo das cervejas os casos de evasão 

fiscal são de apenas um por cento, 

segundo estudos independentes, o 

que não justifica a “corrida à sela-

gem”, conforme precisou ao SA-
VANA uma fonte bem colocada da 

AT.

O nosso jornal apurou que as cerve-

jeiras não apoiam a referida selagem 

devido a uma série de factores, nos 

quais se destacam os avultados in-

vestimentos que seriam necessários 

fazer, o impacto que a selagem teria 

na produção, para além do próprio 

custo do selo, uma vez ser a cerveja 

produzida em grande escala. A esses 

dois factores, acrescentam, se asso-

ciam os baixíssimos níveis de fuga 

ao fisco.

Ao que apurámos da mesma fonte 

da AT, a efectivação da selagem no 

sector de produção de cerveja im-

plicaria, automaticamente, a queda 

de produção, o que, por sua vez, 

Selagem de cerveja sem benefícios 
para Moçambique 

“Havendo dúvidas sobre a exacti-

dão e a transparência que se pre-

tendem, esta iniciativa permite que 

as entidades competentes tomem 

as devidas medidas para saná-las”, 

observou o consultor.

Para o AI, é crucial que o país avan-

ce para a obrigatoriedade de as em-

presas do sector disponibilizarem 

informação no âmbito da ITIE. 

“O princípio desta iniciativa é de 

que os recursos naturais de um país 

pertencem aos seus cidadãos. Adi-

cionalmente, a ITIE tem em vista 

reforçar os sistemas governamen-

tais e empresariais, informar o de-

bate público e aumentar a confian-

ça entre os diferentes  stakeholders”, 

lembra Ismael Faquir.

A fonte entende que, não havendo 

esta obrigatoriedade, os objectivos 

definidos por esta iniciativa, a qual 

Moçambique aderiu e deve cum-

prir com os respectivos requisitos 

para se manter, o país fica refém 

da boa vontade das empresas em 

divulgar informações para a ITIE.

Dias antes, Faquir tinha dito ao 

Jornal, momentos após o lança-

mento do 8º Relatório, que podia 

haver mais rigor por parte da AT. 

“O rigor é mais nesta perspectiva, é 

que a informação tem de ser credí-

vel. Quando temos incongruências 

desta natureza, provoca distorções 

na informação”, disse.

“Quem está a ser monito-
rado é o Governo” – Tomás 
Vieira Mário
O director executivo do SEKE-

LEKANI, uma organização da 

sociedade civil que trabalha no 

âmbito da indústria extractiva, não 

tem dúvidas de que as recorrentes 

discrepâncias dos números nos re-

latórios da ITIE são um indicador 

negativo.

Tomás Vieria Mário lembra que 

finalidade da ITIE é de o público 

saber quanto é que, efectivamente, 

se paga em impostos no sector.

A fonte vai mais longe. Refere que 

executivo do SEKELEKANI, para 

quem o passo seguinte é garantir 

que as receitas arrecadadas sejam 

geridas de forma transparente.

Continuação da pág. 4

afectaria negativamente a própria 

cobrança de receitas em sede do 

Imposto sobre o Consumo Especí-

fico, contrariando o objectivo que a 

Autoridade Tributária propala per-

seguir. 

Por outro lado, as próprias projec-

ções de crescimento da produção 

por parte das cervejeiras, neste 

caso a Heineken Moçambique e a 

Cervejas de Moçambique (CDM) 

– esta última em fase avançada de 

construção de mais uma unidade de 

produção, no distrito de Marracue-

ne, província de Maputo, sofreriam 

um revés, o que resultaria, de entre 

outros, na redução do volume de 

receitas atinentes ao consumo espe-

cífico. É preciso notar que as duas 

empresas, em menos de dois anos, 

fizeram investimentos de cerca de 

300 milhões de dólares no país e 

isto tendo em conta o quadro regu-

latório e fiscal ora existente e, natu-

ralmente, na expectativa de alguma 

estabilidade e não de experimenta-

rem abruptas mudanças sem qual-

quer justificação lógica aparente. 

“Até porque, bem vistas as coisas, 

a estabilidade dos postos de tra-

balho actualmente existentes se 

veria comprometida, além de que, 

no lugar de a mesma registar um 

crescimento com os projectados 

aumentos de produção num cená-

rio de inexistência de selagem, com 

esta (selagem) aconteceria o inver-

so, com o que não seriam previsíveis 

novas contratações”, frisou a mesma 

fonte.

Sector agrícola
Por outro lado, a criação massiva 

(pelo menos três milhões) de em-

pregos é uma das apostas do Go-

verno de Moçambique, liderado 

pelo Presidente Filipe Nyusi, para o 

ciclo de governação iniciado há dois 

meses, conforme transpirou do dis-

curso de investidura lido por Nyusi 

a 15 de Janeiro último, na Praça da 

Independência, em Maputo. 

O sector da agricultura, constitu-

cionalmente definido pelo Estado 

moçambicano como a base para o 

desenvolvimento do país, é um dos 

que estão a beneficiar, em termos 

expressivos, com a diversificação e 

subida de produção das firmas da 

indústria cervejeira. A mandioca e 

o milho são os dois produtos que 

a indústria tem usado, no país, na 

produção dalgumas das suas mar-

cas, nomeadamente a Impala (com 

recurso à mandioca e milho), por 

parte da CDM, e a Txilar (com uso 

de milho), por parte da Heineken 

Moçambique.

Dados disponíveis indicam que 

o uso de matérias-primas como 

mandioca e milho na produção de 

cerveja tem feito emergir, sobretu-

do nas regiões centro e Nnorte do 

país, uma nova geração de empresá-

rios agrícolas, esses que, por sua vez, 

alimentam a emergência de outras 

pequenas unidades de produção, 

como as moageiras, o que, quando 

visto de forma combinada, contribui 

significativamente para a criação de 

emprego.

Consta que reside no sector da agri-

cultura, que no último quinquénio 

beneficiou de programas como o 

SUSTENTA, uma das fórmu-

las do Governo para a efectivação 

do objectivo criação de emprego, 

o que passa pela consolidação da 

agricultura familiar e surgimento 
e desenvolvimento de empresários 
agrícolas.
O jornal sabe que estão a ser ma-
peadas cerca de dois milhões de fa-
mílias que se dedicam à agricultura, 
mas com níveis líquidos de produção 
anual muito baixos, nomeadamente 
de apenas 12 mil meticais. Projecta-
-se que, se, nos próximos três anos, 
pelo menos 75% dessas famílias que 
se dedicam à agricultura subirem as 
suas rendas líquidas de cerca de 12 
mil meticais/ano para cerca de 60 
mil/ano, as mesmas já poderão ser 
objecto de registo tributário, com o 
que, só nesse sector, haverá registo 
de mais de 2.5 milhões de emprego, 
se se assumir que cada família tem 
pelo menos dois membros activos 
em termos de produção
Se se avançar com a selagem das 
cervejas, nota a mesma fonte, são 
mais do que previsíveis as dificulda-
des para o sector, o que irá afectar a 
cadeia de valor e a própria arreca-
dação de receitas públicas, conside-
rando, por exemplo, a centralidade 
do sector cervejeiro nessa compo-
nente, dada a tributação em sede do 
imposto de consumo específico.
De referir que, dadas as compro-
vadas desvantagens que a selagem  
tem para a indústria, por um lado, 
e para as economias, por outro lado, 
no mundo apenas menos de 10 paí-

ses alguma vez ensaiaram a selagem 

de cervejas, de um total de cerca de 

200 registados ao nível da Organi-

zação das Nações Unidas.   

Para além das receitas ca-
nalizadas à AT, o Estado 
também recebe divi-
dendos das empresas da 

indústria extractiva nas quais 

participa. Entretanto, o volume 

de dividendos recebidos pelo Es-

tado em 2017 e 2018 esteve na 

ordem dos 213,22 e 211,92 mil 

milhões de meticais. 

Das várias empresas participadas, 

que incluem dezenas de subsidiá-

rias e afiliadas, apenas uma pagou 

dividendos ao Estado durante 

este período.

Trata-se da Companhia Mo-

çambicana de Hidrocarbonetos 

(CMH), uma das subsidiárias da 

Empresa Nacional de Hidrocar-

bonetos (ENH), que pagou 212,1 

e 149,0 milhões de meticais em 

2017 e 2018.

Quanto à contribuição ao tesou-

ro, o 8º Relatório da ITIE mostra 

que, no global, as empresas que 

operam na indústria extractiva 

contribuíram com 17% (35 mi-

lhões) e 9% (19 milhões) do total 

da receita cobrada durante 2017 

e 2018, que ascendeu a 213 mi-

lhões em cada ano. 

A elevada diferença entre a con-

tribuição da indústria extractiva 

entre 2017 e 2018 deveu-se ao 

pagamento das mais-valias resul-

tantes da transferência indirecta 

de 25% do interesse participativo 

na Área 4 da Bacia do Rovuma 

pela Eni East SPA, para a Exxon 

Mobil África Development no 

valor de USD 353 milhões.
Ainda de acordo com a ITIE, as 

contribuições das empresas se-

leccionadas em 2017 superam o 

total das receitas declaradas pela 

AT devido também à inclusão, 

no 8º Relatório, de outras em-

presas que, de no classificador 

de actividade económica utiliza-

do pela AT, não fazem parte da 

indústria extractiva. São os casos 

da Companhia Moçambicana do 

Gasoduto (CMG), Matola Gás 

Company (MGC) e Republic of 

Mozambique Pipeline Company 

(ROMPCO).

Mas a ITIE reporta inconsistên-

cia no classificador utilizado pela 

AT, pois, para 2017, a MGC, por 

exemplo, não se classifica como 

empresa da indústria extractiva, 

mas, para 2018, já faz parte do 

sector.

Em termos do Produto Interno 

Bruto (PIB), a contribuição do 

sector situou-se na ordem dos 7% 

em cada um dos dois anos. d0

Empresas participadas (2017-2018)

Apenas uma pagou dividendos ao Estado

As discrepâncias são um indicador 
negativo – Tomás Vieira Mário

quem, de facto, está a ser monitora-

do é o Governo. “O final é o públi-

co perceber que o Governo confir-

ma o que recebeu”, disse o director 

O SAVANA ouviu também a 

coordenadora nacional da ITIE, 

mas Isabel Chuvambe endossou as 

respostas do AI.
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Um artigo de opinião do an-
tigo embaixador dos EUA 
em Maputo, Dennis Jett, 
publicado na revista norte-

-americana Foreign Policy, em que 

descreve Moçambique como um 

“Estado falhado” e governado por 

“corruptos”, fez irromper reacções 

ácidas por parte de algumas figuras 

em Maputo.

No texto, Dennis Jett, embaixador 

em Maputo entre 1993 e 1996, acu-

sa os países doadores e organizações 

internacionais de serem cúmplices 

da delapidação dos recursos natu-

rais do país pela elite da Frelimo e 

do empobrecimento da população.

Jett aponta, particularmente, a mul-

tinacional norte-americana Exxon 

como uma das companhias que se 

aliaram ao poder em Maputo para 

espoliarem a população moçambi-

cana.

“Países doadores e organizações 

internacionais estão a ajudar um 

Governo corrupto ao invés de criti-

cá-lo, deixando milhões de moçam-

bicanos à mercê da pobreza”, diz o 

ex-diplomata, actualmente profes-

sor de Relações Internacionais na 

Penn State University dos EUA.

Assinalando que o país é governado 

pela Frelimo desde 1975, Dennis 

Jett refere que a democracia mo-

çambicana é uma farsa e o partido 

no poder lança mão de toda a sorte 

de maquiavelismo para se manter 

no poder, incluindo a promoção da 

violência eleitoral.

Sobre a imprensa moçambicana, 

Jett diz que enfrenta um clima de 

permanente intimidação e é larga-

mente controlada pelo governo.

“E Moçambique não é caso único. 

É apenas um exemplo de como paí-

ses ricos dizem que querem melho-

rar a vida das populações dos paí-

ses pobres, mas com o seu fracasso 

em insistir na boa governação, sem 

querer, acabam perpetuando essa 

pobreza”, lê-se no texto do ex-di-

plomata, que também tem tido po-

sições firmes em relação a política 

interna norte-americana. 

Um diplomata sem diplo-
macia – Fauvet 
A virulência do texto de Dennis 

Jett não passou despercebida em 

Maputo e algumas figuras reagiram 

ao documento. Longe de debater os 

argumentos do diplomata norte-

-americano, vários comentadores/

analistas, sobretudo, pró-governa-

mentais concentraram-se na pessoa.

Entre os que responderam a Jett, 

estão Paul Fauvet, decano do jor-

nalismo moçambicano, e Joseph 

Hanlon, jornalista e académico 

anglo-americano, com um conhe-

cimento profundo sobre a realidade 

política e económica de Moçambi-

que. Recorde-se que, no passado, o 

diplomata sempre aludiu a Hanlon 

‘‘como uma pessoa a que faltava ob-

jectividade”.

No seu comentário ao artigo de 

Dennis Jett, Paul Fauvet começa 

por assinalar que a imagem que o 

norte-americano deixou quando 

terminou a sua missão em Moçam-

“Moçambique é Estado falhado”

Dennis Jett provoca vulcão em Maputo
bique em 1996 é de “um diplomata 

sem diplomacia”.

“Quando Dennis Jett terminou o 

seu mandato como embaixador dos 

EUA em Moçambique em 1996, 

os jornalistas pensaram que tinham 

visto o último diplomata decidida-

mente não diplomático”, diz Fau-

vet, editor do serviço em inglês da 

Agência de Informação de Mo-

çambique (AIM), num texto que 

publicou na agência governamental, 

um órgão que o antigo embaixador 

americano em Maputo “duvidava 

da sua imparcialidade”.

Fauvet ataca o que considera uma 

contradição nas afirmações de 

Dennis Jett, apontando o facto de 

o ex-diplomata afirmar que a co-

municação social moçambicana 

está completamente “intimidada”, 

enquanto se baseia no semanário 

SAVANA para alimentar parte da 

sua opinião.

Para o jornalista da AIM, Dennis 

Jett sempre detestou a comunicação 

social moçambicana, lembrando “o 

veneno” que destilou numa confe-

rência de imprensa em 14 de No-

vembro de 1994. 

Na ocasião, Jett e os embaixadores 

da Alemanha e Portugal convoca-

ram a imprensa para protestarem 

contra uma alegada difamação no 

semanário Domingo.

O jornal escrevera que os três di-

plomatas estariam envolvidos num 

suposto plano da Renamo de rejei-

tar as eleições que tinham acabado 

de acontecer para depois tomar o 

poder.

“Se houvesse um prémio nobel de 

estupidez, este artigo ganharia, se 

houvesse um prémio nobel de hi-

pocrisia ´Domingo` iria ganhar”, 

declarou Jett.

Contudo, além das críticas ao Do-

mingo, Dennis Jett acusou outros 

jornalistas presentes na conferência 

de imprensa de não serem profissio-

nais e de comunistas, porque “pro-

pagavam a sua própria ideologia 

desacreditada”.

O falecido jornalista Carlos Car-

doso retorquiu, em editorial, no dia 

seguinte.

“Se houvesse um prémio nobel de 

arrogância, o embaixador americano 

iria ganhar. O seu comportamento 

é mais uma vez caracterizado por 

exagero, insultos e pelo desrespeito 

das suas funções diplomáticas”, lia-

-se no editorial da época, publicado 

no mediaFAX, o mais antigo jor-

nal independente em Moçambique, 

co-fundando pelo assassinado edi-

tor Carlos Cardoso.

A conferência de imprensa de Jett 

“foi um espectáculo desagradável 

que chegou perto de uma tentativa 

de intimidar a imprensa moçambi-

cana”.

Para Carlos Cardoso, a única coisa 

que Dennis Jett trouxe para Mo-

çambique foi interferência política 

e conselhos que o eleitorado mo-

çambicano deveria votar no Rena-

mo. 

Em 1996, de acordo com Paul 

Fauvet, Dennis Jett proibiu os fun-

cionários da embaixada dos EUA 

de falaram com o jornalista anglo-

-americano Joseph Hanlon, porque 

o considerava “totalmente tenden-

cioso”.

O jornalista da AIM assinala que o 

lado não diplomático de Dennis Jett 

voltou a ver-se numa entrevista ao 

Houston Chronicle.

Nessa entrevista, Jett ameaçava cor-

tar a ajuda norte-americana, caso 

as autoridades moçambicanas não 

favorecessem a ex-multinacional 

Enron para ficar com concessões 

de gás natural no distrito de Pan-

de, província de Inhambane, sul de 

Moçambique.

“O papel do comércio internacio-

nal para os EUA é tremendamente 

importante. Vemos outros governos 

ajudar as suas empresas e não vamos 

ficar parados e não ajudar os nos-

sos”, afirmou Dennis Jett ao Hous-

ton Chronicle.

Na altura políticos norte-america-

nos moveram uma campanha de 

calúnia contra o ministro dos Re-

cursos Minerais moçambicano John 

Kachamila, acusando o então diri-

gente de exigir subornos para poder 

aprovar o plano da Enron.

“Nunca aceitei dinheiro nenhum. 

Ninguém no governo o fez. Eu sim-

plesmente estava trabalhando para 

conseguir o melhor negócio para o 

país e por isso sou chamado de cor-

rupto”, declarou Kachamila.

Em 1995, Moçambique assinou o 

contrato com a Enron, mas alguns 

anos depois executivos desta com-

panha viram-se envolvidos num dos 

maiores escândalos financeiros nos 

EUA, acabando a empresa por falir.

Jett é cúmplice – Joseph 
Hanlon
Joseph Hanlon acusa Dennis Jett de 

também ter contribuído para que 

Moçambique se tornasse no que 

hoje considera “estado falhado”.

Com ironia, Joseph Hanlon diz que 

Dennis Jett “mostrou o seu apoio à 

liberdade de imprensa ao impedir 

os funcionários da embaixada dos 

EUA e da USAID de falarem com 

o editor do Boletim do Processo 

Político [o próprio Joseph Hanlon], 

acusando-me de ser tendencioso”.

Joseph Hanlon lembra que o boico-

te que lhe foi imposto por Dennis 

Jett foi criticado por várias organi-

zações internacionais de defesa da 

liberdade de imprensa.

Hanlon recorda que Jett foi adido 

de negócios da embaixada norte-

-americana no Malawi, entre 1986 

e 1988, num período em que este 

país e a África do Sul apoiavam 

abertamente a Renamo na região 

Norte de Moçambique, com um 

apoio discreto do governo norte-

-americano.

Mas a questão central é que Den-

nis Jett foi embaixador numa altura 

em que a comunidade internacional 

plantou a semente da corrupção em 

Moçambique, injectando somas 

colossais para tentar transformar 

os então socialistas em capitalistas, 

prossegue Joseph Hanlon.

“Jett ignora o seu próprio papel na 

criação do que hoje considera esta-

do falhado”, diz Hanlon. 

(Redacção)

Os três executivos do banco Credit Suisse 
envolvidos no escândalo das dívidas ocul-
tas em Moçambique rejeitam qualquer 
acção incorreta e consideram que Mo-

çambique não tem direito a compensação, confor-

me pedido pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com as declarações oficiais enviadas ao 

Tribunal Superior de Londres, Surjan Singh, An-

drew Pearse e Detelina Subeva, que também estão 

a ser julgados no âmbito do mesmo processo num 

tribunal em Nova Iorque, afirmam que não são res-

ponsáveis pela degradação da situação económica 

em Moçambique no seguimento da crise da dívida 

oculta.

“O senhor Pearse nega que a República tenha di-

reito ao que pretende, ou qualquer compensação 

dele”, lê-se no documento entregue no tribunal 

londrino, em nome de Andrew Pearse.

No texto, Pearse nega também “ter estado envolvi-

do em qualquer acção irregular com a intenção de 

prejudicar Moçambique, que tenha recebido qual-

quer pagamento como parte de uma conspiração 

para prejudicar o país, e que tenha estado envolvi-

do numa conspiração ilegal para atingir Moçam-

bique”.

No texto, de duas páginas, lê-se ainda que o ar-

guido “nega que tenha recebido qualquer verba que 

pertença à República, ou sobre a qual tenha qual-

quer pretensão, e que seja responsável por enganar 

o país”.

As declarações de Andrew Pearse foram enviadas 

em resposta a uma acção interposta pela PGR mo-

çambicana em Janeiro, e segue de perto as respos-

tas dadas pelos seus dois colegas Surjan Singh, que 

vincou desconhecer quaisquer subornos e que o 

ministro das Finanças era a pessoa certa para assi-

nar as garantias estatais, e Detelina Subeva, que vá-

rias vezes ao longo da sua resposta lembra que não 

tinha “poderes para assinar documentos em nome 

do Credit Suisse” e, noutras acusações, diz não se 

lembrar dos eventos.

As autoridades do país argumentavam que além da 

reposição das verbas, tinham também direito a uma 

indemnização que cobrisse os danos decorrentes 

do escândalo da dívida oculta, que originou o corte 

do apoio financeiro dos doadores internacionais, 

uma redução da actividade económica e a degra-

dação para ‘Incumprimento Financeiro’ por parte 

das agências de notação financeira, impedindo, na 

prática, o acesso de Moçambique aos mercados fi-

nanceiros internacionais.

O processo judicial que Moçambique apresentou 

em Londres contra o Credit Suisse pretende anular 

a dívida de 622 milhões de dólares da ProIndicus e 

requer uma indemnização que cubra todas as per-

das do escândalo das dívidas ocultas.

A acusação argumenta que a dívida ao Credit Suis-

se é inconstitucional e ilegal no âmbito da legis-

lação moçambicana, razão pela qual o Estado não 

deve ser obrigado a pagar o empréstimo e deve ser 

ressarcido pelas consequências.

O Estado moçambicano pretende ser indemnizado 

por “prejuízos com os pagamentos de dívidas que 

tenha ou venha a fazer, decorrentes de qualquer um 

dos três empréstimos, incluindo aqueles que já fo-

ram reestruturados, e por perdas macroeconómicas 

como resultado da crise financeira provocada pelo 

escândalo e consequente perda de financiamento 

de doadores”, lê-se na acusação, com data de 19 de 

agosto de 2019, mas que não era pública até agora.

Dívidas ocultas

Arguidos acham que não 
devem pagar

Dennis Jett, 
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ExxonMobil does not use recruiting or 
placement agencies that charge candi-
dates an advance fee of any kind (e.g., 
placement fees, immigration proces-
sing fees, etc.). ExxonMobil will not is-
sue visa letters, employment letters or 

in or outside of Mozambique without 
prior interviews by ExxonMobil staff 
and direct contact being made between 
ExxonMobil staff and candidates. Un-
fortunately, we’ve been made aware 
of unauthorized individuals using the 
ExxonMobil name and logo in emails 
and on web sites in an attempt to so-
licit up-front fees from interested job-
-seekers.  

The fraudulent job offers are typically 
sent via email and inform the targe-
ted victim they either have been hired 
by the company or may obtain em-
ployment with the company, and for 
a fee (the amount varies from $100 to 
as much as several thousand dollars).  
Victims are often asked to provide per-
sonal information, send fees via wire 
transfer, personal check or money, and 

-
tious prospective interview.  Such offers 
and solicitations for candidates to pay 
fees and incur prospective employee 
costs are not made by ExxonMobil and 
are fraudulent.

Periodically, ExxonMobil engages re-
cruiting and/or placement agencies to 
help us identify potential candidates for 

by a legitimate recruiting or placement 
agency, there should be no cost to you, 
the job-seeker

Recruitment Scams
A ExxonMobil não utiliza agências de recru-
tamento ou de emprego que cobram taxas 
antecipadas de qualquer tipo (por exem-
plo, taxas de colocação, taxas de processa-
mento de imigração, etc.) aos candidatos. A 
ExxonMobil não emite cartas para efeitos 
de vistos, cartas de emprego ou qualquer 

-
tro ou fora de Moçambique sem que o can-
didato tenha antes passado por entrevistas 
com funcionários da ExxonMobil e sem que 
tenha havido algum contacto directo entre 
um funcionário da ExxonMobil e o candi-

de que pessoas não autorizadas, através de 
e-mails e em sites, fazem uso do nome e lo-
gotipo da ExxonMobil na tentativa de soli-
citar comissões antecipadas de candidatos 
à emprego.
As ofertas de trabalho fraudulentas são nor-
malmente enviadas via e-mail e informam 
a vítima visada que foi contratada pela em-
presa ou pode obter emprego na empresa, 
pagando uma comissão (o valor varia de US 
$ 100 à vários milhares de dólares). As víti-
mas são normalmente solicitadas a fornecer 
informações pessoais, enviar as comissões 
por transferência bancária, cheque pessoal 
ou dinheiro, e a fazer planos de viagem 

ofertas e solicitações para que os candida-
tos efectuem o pagamento de comissões e 
incorram em custos como futuros funcioná-
rios, não são feitas pela ExxonMobil e são 
fraudulentas.

Periodicamente, a ExxonMobil contrata 
agências de recrutamento e / ou emprego 

-
-

tactado por uma agência de recrutamento 
ou colocação legítima, não há nenhum cus-
to para si como candidato ao emprego.

Fraudes de Recrutamento
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Ao longo do novo milénio foram perceptíveis diversas mudanças no meio rural mo-
çambicano. Contando com o apoio de inúmeras organizações não-governamentais es-
palhadas por grande parte dos distritos, assistiu-se à construção de centenas furos de 
água, assim como diversos esforços e campanhas de construção de latrinas e melhoria 
dos cuidados de saúde primária, responsáveis pela diminuição da taxa de mortali-
dade infantil. Assistiu-se a um alargamento da rede escolar, quer do ensino primário 
e secundário, quer da rede sanitária. Da mesma forma, foi evidente um crescimento 
do comércio rural (ainda que com elevadas taxas de morbilidade), registando-se uma 
proliferação de bens de consumo, como telemóveis, painéis solares, bicicletas ou mo-
torizadas, particularmente no seio de uma (ainda) tímida classe média rural. Estes 
fenómenos foram responsáveis pela redução contínua da pobreza rural, no período 
pós-guerra dos 16 anos.

1) PRECARIEDADE DE SERVIÇOS E DE INFRA-ESTRUTURAS
Não obstante estes sinais de mudanças, a precariedade dos serviços públicos continua 
a constituir a tónica dominante ao nível dos diversos sectores:

Educação: A presença do Estado passou a ser visível, ao nível de inúmeros povoados, 
através da presença da escola e do professor primário, traduzindo um claro esforço 
orçamental de alargamento da oferta formativa pelo meio rural. Contudo, as carac-
terísticas do parque escolar rural – construído com material local (frequentemente 
com o envolvimento das populações) ou de má qualidade (por obra de empreiteiros 
não cumprindo condições dos contratos) – a ausência de carteiras, de condições de 
alojamento do corpo docente e a precariedade e desmotivação dos professores são re-
veladores da debilidade do Estado. A observação no terreno é reveladora de situações 
de baixo ou quase nulo aproveitamento escolar (ao nível da oralidade, da leitura, da 
escrita ou da aritmética), com consequências difíceis de calcular sobre o mercado de 
trabalho e a sociedade.

Saúde: Pelo meio rural predomina a ausência de médicos e carência frequente de me-
dicamentos, resumindo-se os serviços de saúde, na melhor das situações, a serviços 
de prevenção primária, nutrição, tratamento de malária ou saúde materno-infantil.
 
Água: Não obstante o elevado investimento em furos de água, grande parte sob ini-
ciativa de organizações não-governamentais, em muitos locais os furos existentes ca-
recem de manutenção ou estão inoperacionais. O crescimento populacional mantém 
elevados os rácios de população por furo de água, concorrendo para longos períodos 
de tempo investidos na obtenção de água, em prejuízo de outras actividades. 
 
Acesso a energia: Os custos de ligação à rede eléctrica permanecem elevados e desa-
justados da realidade económica de grande parte da população rural, continuando 
esse serviço fortemente circunscrito às sedes distritais ou de postos administrativos. A 
utilização da energia da rede eléctrica na agricultura permanece residual.

Transporte e telecomunicações:
acesso do país (particularmente aquelas com ligação ao exterior, como os corredores 
de Maputo, da Beira e de Nacala) contrastam com o mau estado das vias secundárias e 
terciárias, frequentemente intransitáveis durante a época chuvosa. A situação conduz 
a elevados custos de transporte e níveis de desgaste e o custo de manutenção de via-

corredores económicos. A cadeia de valor da maioria dos produtos agrícolas permane-
ce desvantajosa para os produtores, em benefício de comerciantes, transportadores e 
armazenistas. Não obstante as limitações de rede (sobretudo circunscrita às principais 
vias de acesso), as operadoras de rede móvel exerceram um importante contributo 
no estreitamento das distâncias, pela possibilidade de difusão de informações sobre 

-
netários. 

Extensão: A percentagem de população que recebe apoio extensionista regista uma 
contínua tendência de diminuição. Com carência de meios de transporte, de com-
bustível e de insumos para demonstração, grande parte dos técnicos extensionistas 
limita-se à realização de trabalho administrativo ou a operar nas proximidades das 

de investigação agrária (também eles com graves carências de meios) para as popu-
lações. Não obstante as boas condições para a criação pecuária, a inoperacionalidade 
de tanques carracicidas, problemas sanitários, ausência de vacinas e roubo de gado, 
distorções na comercialização, períodos cíclicos de seca e o simbolismo da posse de 
gado, têm constituído importantes obstáculos ao nível da produção pecuária. Este 
fenómeno tem consequências ao nível dos rendimentos dos produtores, da geração 
de poupança, ao nível da nutrição, segurança alimentar e da mecanização agrícola.

-
trutural, sendo que apenas 0,6% das pequenas e médias explorações em Moçambique 
acederam a crédito.
O Estado é frequentemente substituído pela acção de Organizações Não-Governa-
mentais na provisão destes serviços públicos, que continuam a ter um importante 
papel paliativo na atenuação da pobreza.

2) AUSÊNCIA DE TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS E PERSISTÊNCIA 
DA POBREZA
A debilidade dos serviços e de infra-estruturas, a inexistência de políticas macroe-
conómicas favoráveis à agricultura e as condições do mercado, concorrem para a 
manutenção da pobreza em níveis elevados e para a ausência de transformações 
estruturais no meio rural. A área média produzida por camponês mantém-se his-
toricamente estável, em torno de 1,1 hectares. A ausência de investigação, de apoio 
extensionista e reduzida adopção de tecnologia (sementes de qualidade, meca-
nização, irrigação, adubos e pesticidas) não só torna as pessoas fortemente vul-
neráveis aos fenómenos climáticos, como concorre para a estagnação dos baixos 
níveis de produtividade, sobretudo de culturas alimentares. O aumento da pro-
dução agrícola frequentemente relatado, constitui o resultado do aumento da área 
cultivada, em decurso do rápido crescimento populacional, com implicações pre-

Grande parte da população não consegue armazenar bens alimentares para todo 
o ano, sendo que cerca de metade experimenta períodos de fome. Vastas zonas do 
país persistem dependentes de assistência alimentar internacional.

A agricultura continua a constituir uma actividade largamente associada à po-
breza, crescentemente complementada com outras actividades, como pequenos 
trabalhos assalariados sazonais, extracção de carvão, garimpo, caça, pequeno co-
mércio ou prestação de pequenos serviços, assistindo-se a um lento processo de 
desagrariação das sociedades rurais. 

Não obstante a persistência de fenómenos alargados de pobreza, assiste-se a pro-
cessos de diferenciação social. Um grupo restrito, geralmente composto por indiví-
duos mais escolarizados, com experiência migratória ou assalariada em empresas 
agrícolas, próximos das linhagens mais antigas ou dos centros de poder político, 
incluindo funcionários públicos, tendem a assumir-se como pequenos produtores 
comerciais, mais inseridos nos mercados, e com maior capacidade de consumo. 
Funcionando como gatekeepers entre a comunidade local e o exterior, este grupo 
demonstra capacidade de absorção de ajudas externas, quer de organizações não-
-governamentais (assumindo-se com famílias modelo), quer provenientes do Es-
tado, com quem estabelecem relações clientelistas. 

-
dades de moagem, pecuária, comércio ou transporte), estes indivíduos dispõem 

culturas de rendimento, como algodão, feijão bóer, gergelim ou tabaco. Compen-
sando a ausência de mecanização, este grupo recorre à abundante mão-de-obra 
local, disponível para trabalhos sazonais, por vezes em troca de produtos alimen-
tares. Esta realidade é particularmente observável em zonas de reserva de trabalho 
barata marcada pelo desemprego, onde proliferam modalidades de agricultura 
por contrato. 

A pobreza torna-se, neste contexto, funcional para pequenos e médios produtores 
comerciais. Sem capacidade de aquisição de insumos ou de produção de exceden-
tes alimentares, estes trabalhadores rurais vêem-se obrigados a vender a sua força 
de trabalho em determinados períodos do ano, numa situação de semi-proletari-
zação, com vista à aquisição dos bens de consumo de primeira necessidade. Des-
tituídos de recursos económicos e marcados pelo analfabetismo, não organizados 
e desprovidos de uma consciência de cidadania activa, com uma cultura política 
paroquial, esta massa de trabalhadores ganho ganho forma uma espécie de lúm-
pen proletariado rural. 

Em geral, a maioria da população rural continua excluída dos mercados e dos cir-

públicos de qualidade, reproduzindo-se, geracionalmente, fenómenos de pobreza.

A observação no terreno permite concluir que grande parte das associações de 
produtores rurais não nasce espontaneamente de preocupações internas, sendo 
externamente induzida, no âmbito de projectos de intervenção comunitária, por-
tanto inseridas em expectativas de obtenção de apoios. Frequentemente geridas 
por caciques locais, geralmente de forma neopatrimonial, as dinâmicas destas or-

3) IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MUDANÇA
Nas últimas décadas assiste-se à consolidação de uma economia de cariz ex-
tractivo, fortemente assente na exploração de recursos minerais (carvão, pedras 

pesqueiros) e diversas commodities (algodão, caju, caju, feijão bóer ou soja) funda-
mentalmente em resultado do aumento da procura nos mercados internacio-
nais. Consolida-se uma economia extrovertida (orientada para o exterior), 
assente na exportação de recursos pouco ou nada transformados, portanto, 
sem grande relação com o tecido económico local, pouco geradora de empre-

DESTAQUE RURAL Nº 82
27 de Fevereiro de 2020

REPRODUÇÃO DA POBREZA, 
DIFERENCIAÇÃO SOCIAL E ESTRATÉGIA 

DE MUDANÇA

João Feijó
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gos e de inclusão económica. O país torna-se excessivamente dependente 
da oscilação dos produtos nos mercados internacionais, que não controla, 
gerando-se períodos cíclicos de crise.

O país continua fortemente dependente da importação de produtos alimentares 
para consumo da população (arroz, trigo, mas também vegetais, frutas), assim 
como artigos de primeira necessidade transformados, equipamentos, viaturas 
usadas e combustíveis.

Esta situação tem tido impacto na persistência e reprodução da pobreza rural, e 
também no aumento de desigualdades, sobretudo em zonas de maior penetração 

complexo e estrutural, ameaçador da própria estabilidade nacional, que deve exi-
gir mais estratégia integrada e coerente de intervenção. Conforme demonstra o 
quadro 1, uma estratégia de mudança passa pelos seguintes conjuntos de factores:

 em particular 
ao nível do orçamento (privilegiando não só a agricultura, mas também a edu-
cação e saúde rural, descentralizando os recursos orçamentais para o nível do 
distrito, subsidiando a produção de determinados bens alimentares); da política 
monetária (invertendo a política do metical forte, que favorece a importação de 

aduaneira proteccionista de produtos estratégicos (eventualmente do arroz).
Alargamento dos serviços: particularmente ao nível da educação, saúde e ex-

adaptáveis a pequenos produtores comerciais, condições de manutenção e rede 
de armazenagem e conservação pós-colheita.
Acesso a factores de produção: sementes melhoradas, fertilizantes, pesticidas ou 
mecanização (charrua, motocultivadoras, carroças, electrobombas).
Desenvolvimento de infra-estruturas: reabilitação de vias de acesso, nomeada-
mente estradas secundárias e terciárias, assim como pontes, sobretudo em zonas 

produção e alargamento da rede de telecomunicação
Desenvolvimento dos mercados: através de um maior investimento nas cadeias 
de valor e em políticas que promovam a estabilização dos preços, informação dos 
mercados e eliminação de intervenções públicas que distorcem os mercados.

Quadro 1: Síntese de instrumentos de desenvolvimento rural 

 

-
nisterial, conjugando diversos instrumentos de governação de forma coerente e não 

longo prazo, num horizonte temporal de várias décadas.

VENDA / TRESPASSE
DE PROPRIEDADES

SALE / TRANSFER 
OF PROPERTIES

Cerca de 702.3 Hectares About 702.3 Acres

Namaacha–Província de 

Maputo
A beira da N3 Maputo-Goba

90 unidades de gado bovino e 

infraestruturas diversas

Agricultura  |  Pecuária  |  Indústria  | 

Mineração

Namaacha–Maputo Province
Road-side of N3, Maputo-Goba 

90 units of cattle and several 

infraestrutures

Agriculture  |  Livestock  |  Industry  

|  Mining

Cerca de 8 Hectares About 8 Acres

Namaacha– Província de 

Maputo
Próximo a albufeira dos pequenos 

Libombos e N3 Maputo-Goba 

28 cabritos, 6 ovelhas e 

infraestruturas diversas

Agricultura  |  Pecuária  |  Indústria

Namaacha–Maputo Province
Near Pequenos Libombos Dam 

and N3, Maputo-Goba 

28 goats, 6 sheeps  and several 

infraestrutures

Agriculture  |  Livestock  |  Industry

Cerca de 4,500 m2 About 4,500 m2

Matola F/700–Província de 

Maputo
Cerca de 50 metros da N4, em frente 

ao Midas 

Residência tipo três e infraestruturas 

diversas

Indústria  |  Habitação

Matola F/700–Maputo 

Province
About 50 metres from N4, in front 

of Midas

3 Bedroom house and several 

infraestrutures

Industry  |  Housing

Cerca de 324 m2 About 324 m2

Coop–Cidade de Maputo
A beira da avenida Vlademir Lenine

Armazem metálico com 2 

compartimentos multi-uso

Habitação  |  Serviços  |  Comércio

Coop–City of Maputo
Road-side of Vlademir Lenine avenue

Metalic warehouse with 2 multi-

use compartmentsHousing  |  

Service  |  Commerce

+258 87 2 700 700

Acesso a Concursos Públicos 
Online e por E-mail todos os dias?

Acesse:www.mostenders.co.mz     
info@moztenders.co.mz    

+258 874441444

Formação de movimentos de pressão organizados. Num cenário em que múltiplos 
interesses político-económicos estão em confronto, uma mudança de políticas está 
condicionada à existência de uma maior capacidade de organização, de pressão, lobbie 
e advocacia dos grupos mais pobres e rurais. 

DIVULGAÇÃO
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O 
antigo PCE da LAM, Antó-
nio Pinto e o ex Financeiro da 
transportadora, Hélder Fumo, 
disseram, terça-feira em tribu-

nal, que os contratos de prestação de 

serviços firmados com a empresa Exe-

cutive- Moçambique visavam projectar 

a imagem daquela companhia aérea, 

que estava manchada pelo facto de ter 

sido colocada na lista negra.

António Pinto, Hélder Fumo e Sheila 

Temporário, directora-geral da Execu-

tive Moçambique, entidade responsável 

pela edição da Índico, revista de bordo 

da LAM, começaram a ser julgados por 

alegado envolvimento no desvio de 50 

milhões de meticais.

O julgamento arrancou na 7ª sessão do 

Tribunal Judicial da Cidade de Mapu-

to (TJCM), depois de dois adiamentos, 

ambos por questões de saúde, primeiro 

dos réus e no segundo do juiz da causa. 

Os réus insistiram que o seu “objectivo 

estratégico” era publicitar a companhia 

para, com isso, obter ganhos financeiros, 

uma vez que a empresa estava numa si-

tuação de quase falência.   

Segundo a acusação, em causa está a as-

sinatura de dois  contratos de prestação 

de serviços com a empresa Executive 

Moçambique, perante a oposição do 

sector comercial, que apontava a degra-

dação financeira da empresa, agravado 

pelo facto de serem desnecessários os 

serviços, dado que havia capacidade in-

terna do pessoal afecto ao departamento 

de comunicação. 

No primeiro contrato, com duração de 

quatro meses, a LAM devia desem-

bolsar, mensalmente,  1.170.000 para 

a prestação de serviços de marketing 

para venda dos produtos da companhia 

e foi assinado por António Pinto, Hél-

der Fumo e Nuno Fernandes, na altura 

PCE da Executive Moçambique.

 O segundo contrato foi firmado em Ju-

nho de 2017 no valor de 2.343.000 me-

ticais mensais e rubricado por  António 

Pinto, Hélder Fumo e Sheila Temporá-

rio na qualidade de directora-geral da 

Executive Moçambique. Este contrato 

tinha como objectivo promover a comu-

nicação institucional, através de produ-

ção de conteúdos para serem difundidos 

por outros órgãos de comunicação. 

A Executive Moçambique já vinha 

prestando serviços a LAM na edição da 

revista Índico.

O Ministério Público entende que os 

documentos deveriam ter sido assina-

dos pelo administrador comercial, mas 

tal não sucedeu, dado que o plano foi 

urdido pelos dois arguidos visando a 

extracção de valores para o benefício 

próprio.

Acusou a Executive de não ter entregue 

todos os trabalhos encomendados e de 

ter recorrido aos funcionários do depar-

tamento de comunicação da LAM para 

a obtenção de informações, mas men-

salmente recebia os pagamentos. 

As facturas para os pagamentos, segun-

do o Ministério Público, eram enca-

minhadas ao sector financeiro e depois 

seguiam para o PCE que, pessoalmente, 

se encarregava de confirmar e validar a 

realização do trabalho bem como dos 

pagamentos sem ouvir os responsáveis 

das áreas abrangidas. 

A acusação entende que as facturas da 

empresa Executive tinham prioridades 

nos pagamentos, quando comparadas 

com outras despesas. 

Em nenhum momento, os outros pelou-

ros validaram os trabalhos da Executive 

pelo que o Ministério Público considera 

que é manifesto o prejuízo causado ao 

Estado moçambicano tendo os arguidos 

agido de forma deliberada e consciente. 

Réus dizem que a empresa estava em “quase falência” 

Pagamentos eram para mudar imagem da LAM
Por Argunaldo Nhampossa

Fui bloqueado 
O antigo PCE da LAM, António Pin-

to, disse que a assinatura dos contratos 

visava reverter a imagem negativa que 

a empresa tinha no mercado de aviação 

por constar da lista negra. 

O réu disse que, quando tomou posse, 

a 15 de Fevereiro de 2016, encontrou 

a empresa numa situação económica 

deficitária, rotas não bem definidas e a 

caminho da falência.

Avançou que tinha de fazer de tudo 

para responder ao desafio imposto na 

tomada de posse, que passava por pro-

jectar a empresa, sendo que a comuni-

cação institucional se mostrava bastante 

pertinente. 

António Pinto referiu que foi neste 

quadro que, notando falta de capacidade 

interna no departamento de comunica-

ção, onde estavam afectos três funcioná-

rios apenas para um grande volume de 

trabalho,  avançou com a contratação da 

Executive Moçambique, porque “é pre-

ciso plantar para saber colher” em alusão 

à situação financeira da empresa. 

 Questionado pelo tribunal se foi con-

seguido o objectivo da contratação da 

Executive Moçambique, Pinto respon-

deu que foi bloqueado.

Apontou o administrador comercial 

como sendo uma das pessoas que se 

opuseram aos programas de reposicio-

namento da LAM, depois de lhe ser 

negada a possibilidade de acumular as 

funções de administrador e de delegado 

comercial da LAM na África do sul. 

Disse que o administrador comercial 

chegou mesmo a vedar a emissão de 

bilhetes de passagem do “Moçambola”. 

É seu entendimento que a revolta do 

administrador comercial, Faizal Sacugy, 

deve-se ao  facto de ele se ter mantido 

no silêncio aquando da divulgação dos 

seus gastos, quando estava alojado numa 

suite presidencial no Hotel Cardoso. 

António Pinto mostrou-se visivelmente 

nervoso ao longo da audição, não res-

pondia devidamente às questões e le-

vava tempo vagueando com exemplos 

paliativos, facto que levou a sua defesa a 

pedir para conferenciar com ele, mas re-

cusado pelo juiz da causa, Rui Dauane.

Insistindo com os bloqueios, disse que 

no seu reinado foi introduzido um es-

quema fraudulento de emissão de bilhe-

tes de passagem e cheque falsos, o que 

colocava o avião cheio, mas em contra-

partida não se viam as receitas. 

Cenário idêntico disse que se verificou 

no sector de transporte de carga em que 

não se viam as receitas, pese embora 

houvesse muita carga por transportar. 

Sobre o facto do administrador comer-

cial ter sido contornado na assinatura do 

contrato, o antigo gestor disse que não 

houve nenhum plano para tal, evocou o 

regulamento da LAM, que apenas pre-

vê duas assinaturas nos contratos,  sem 

com isso estabelecer quem o deve fazer 

e em que circunstâncias.   

Tudo foi previsto
O antigo administrador financeiro da 

LAM Hélder Fumo, contratado da 

MAHS, reconhece que encontrou a 

empresa numa situação de iminente 

falência, dado que os capitais próprios 

eram negativos. 

Mas mesmo assim diz que nada inibiu 

a nova liderança de assinar os contra-

tos de prestação de serviços para fazer o 

“rebranding” da marca LAM que tanto 

precisava nessa altura. 

Como economista disse que todos os 

contratos foram assinados com esse 

pressuposto financeiro de que a empre-

sa não estava bem, “mas há que investir 

USD 10 para colher USD 100”. 

Manifestou a sua admiração com o fac-

to de o director comercial ter dito que 

não soube  das assinaturas e que foi con-

tornado, dado que todos os e-mails tro-

cados incluíram o seu, no espaço “CC”. 

Quanto aos pagamentos, disse desco-

nhecer pressões ou prioridades, porque 

cabia ao director-financeiro efectuá-los, 

isto em decorrência da descentralização 

que criou no seu gabinete. 

Ou seja, as facturas de pagamento da-

vam entrada na tesouraria que, de segui-

da, encaminhava ao sector financeiro e 

este por sua vez remetia à entidade que 

solicitou os serviços para confirmar e 

validar os pagamentos. 

Hélder Fumo referiu que cabia ao PCE, 

juntamente com o departamento de 

comunicação, avaliarem a qualidade do 

trabalho feito. 

Fumo disse que a sua missão era pensar 

em projectos estratégicos para alavancar 

a empresa e não em pagamentos, função 

que relegou aos seus subordinados. 

Não vejo ilegalidade – 
Sheila Temporário
Por sua vez, Sheila Temporário afirmou 

que não vê nenhuma ilegalidade nos ac-

tos de que o MP a acusa. 

Confirmou a assinatura do segundo 

contrato com validade de 12 meses dos 

quais apenas oito foram pagos. 

Abdul Gani, advogado da arguida, pe-

diu ao MP que reveja a acusação da sua 

constituinte, pois não pode ser acusada 

de um contrato que não assinou. 

O MP recomendou a apresentação 

desses aspectos nas alegações finais, en-

quanto o juiz da causa disse que não via 

nenhum problema e deveria continuar.

Temporário esclareceu que a sua em-

presa já vinha trabalhando com a LAM 

na revista Índico e foi a partir daí que 

propôs à nova direcção da empresa um 

projecto de promoção da marca LAM, 

que veio a coincidir com o plano estra-

tégico desenhado. 

O 
Tribunal Judicial da Cidade da Maputo (TJCM) 

declarou nulos os pontos levantados pela defesa 

dos três réus do caso Embraer, visando inviabilizar 

a realização das audições dos declarantes estran-

geiros arrolados para audição, através do sistema vídeo-

-conferência. 

A defesa considera que aquele tipo de audições não está 

previsto na legislação nacional e promete recorrer da deci-

são do tribunal, depois de analisar, de forma pormenorizada, 

a deliberação.

A sessão desta quarta-feira do julgamento do “caso Em-

braer” arrancou, de forma quente, com a apreciação pelas 

partes de um ponto prévio sobre a ilegalidade ou não da 

audição dos executivos e antigos funcionários da fabricante 

brasileira de aeronaves. 

O debate remonta à última segunda-feira, quando a defesa 

levantou o assunto, alegando que o acto era ilegal, tendo na 

ocasião o juiz da causa, Fernando Macamo, pedido tempo 

para reflexão.  

O “caso Embraer” tem como réus Paulo Zucula, antigo mi-

nistro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo 

PCA da LAM, e Mateus Zimba, ex director da Sasol e da 

General Eletric, que actuou como consultor no negócio. Os 

três são acusados pelo Ministério Público de terem monta-

do um esquema fraudulento para se beneficiarem de USD 

800 mil. 

A audição dos declarantes da Embraer, que é vista como 

fundamental para desmistificar as linhas que determinaram 

a entrada de Mateus Zimba, como consultor do negócio, 

está agendada para a próxima quinta-feira (19). 

Diferentes testemunhas que foram depor no Tribunal não 

sabem explicar como é que Zimba e a sua empresa Xihivele 

entraram como consultores. 

Mas alguns analistas fazem notar que só a sua ligação aos 

serviços de segurança pode justificar um envolvimento tão 

melindroso de Zimba neste negócio, nomeadamente para 

beneficiar o Partido Frelimo.

Aliás, no documento norte-americano, que serviu de base 

para a acusação da PGR, consta que a 11 de Agosto de 

2008, o Patrice Candaten, na altura director de vendas da 

Embraer,  enviou um email para Luiz Fuchs, vice-presidente 

da companhia brasileira para Europa e Albert Philip Close,  

ex-gerente para área de defesa da empresa. No correio em 

causa, Candaten informa que após a conclusão do negócio 

com a LAM, apareceu o moçambicano Mateus Zimba, “que 

não trabalhou nos esforços da venda”, a informar que actua-

ria como consultor.

Neste momento, o TJCM aguarda a resposta dos e-mails 

enviados às autoridades brasileiras, bem como a luz verde do 

Tribunal Supremo, que tem os equipamentos para o efeito.  

Enquanto o relógio vai marcando as horas e dias em sentido 

decrescente para o dia “D”, o advogado de José Viegas, Ab-

dul Gani atirou que o Código do Processo Penal (CPP) em 

vigor no país não prevê esse tipo de audições. 

É entendimento de Gani que mesmo que sejam evocados 

acordos e convenções internacionais para viabilizar as audi-

ções se não há uma lei interna que regula isso, tudo fica nulo. 

Deste modo, apontou que o CPP recentemente revisto e 

que vai entrar em vigor nos próximos dias contêm artigos 

que regulam aquela forma de colecta de provas para ajudar 

o tribunal na produção. 

Tomás Timbane, advogado do réu Mateus Zimba, ponde-

rou a realização daquela sessão conjugando o artigo 667 do 

CPP com a Convecção de Auxílio Judiciário entre os Es-

tados membros da CPLP. Mas chamou atenção ao facto de 

esta convenção não contemplar o declarante Patrice Canda-

ten por ser de nacionalidade francesa. 

Não há ilegalidade
Depois de reflectir em torno dos argumentos arrolados pela 

defesa, o Tribunal disse não ter constatado questões que 

possam concorrer para nulidade ou ilegalidade das audições 

decorrentes do sistema vídeo-conferência. Declarou nulas 

todas as questões levantadas pela defesa que pudessem in-

viabilizar a audição dos executivos e antigos funcionários da 

Embraer arrolados pelo Ministério Público. 

O tribunal reconheceu que o CPP nada refere quanto à au-

dição por vídeo-conferência, mas fundamentou o seu posi-

cionamento citando o artigo 30 do CPP bem como o nr. 2, 

a) do artigo 42, da Convenção das Nações Unidas contra 

a corrupção,  ratificado por Moçambique, que abre espaço 

para a audição de testemunhas e peritos, mediante a autori-

zação para depor com recurso a meios de comunicação em 

vídeo e outros meios adequados. 

Esposa de Zucula em prantos 
O oitavo dia do julgamento do caso Embraer foi também  

marcado pela audição de mais testemunhas e declarantes.  

A primeira foi Vitória da Silva Pereira, esposa do réu Paulo 

Zucula, que pediu, em prantos, ao tribunal para não prestar 

nenhum depoimento, porque estava a sofrer com a prisão 

do marido.

O juiz até tentou convencê-la a falar de modo a contribuir 

nos esclarecimentos do caso visto que, juntamente com o 

marido, dirigiam a Green Point, mas o coração acabou fa-

lando mais alto e a dispensou da sessão. 

António Pinto, antigo PCE da LAM, que é réu no caso 

LAM-Executive, foi também ouvido como testemunha. 

Porque dirigiu a empresa de 2016 a 2018, disse que acom-

panhou o processo da aquisição dos Embraer e do depósi-

to de USD 25 milhões para a aquisição de três aeronaves 

“Boeing”, através da imprensa. 

Pinto disse acreditar que o valor não está perdido e queren-

do a LAM pode reactivar a aquisição das aeronaves. 

(Argunaldo Nhampossa)

Tribunal decidiu:

Gestores da Embraer vão depor

Réus do caso LAM-Executive consideram-se inocentes
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“Há manobras para libertar os detidos”
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Na sua primeira entre-
vista sobre o Fórum de 
Monitoria do Orçamen-
to (FMO), desde que a 

coordenação desta organização 
foi assumida em Fevereiro pelo 
Centro para a Democracia e De-
senvolvimento (CDD), de que é 
director, Adriano Nuvunga diz, 
em entrevista ao SAVANA, que o 
fórum vai manter e até intensificar 
a denúncia cerrada contra práticas 
lesivas à transparência das finan-
ças públicas.
Classificando a sua antecessora no 
cargo, Denise Namburete, como 
“grande líder” pela tenacidade 
com que exigiu a responsabiliza-
ção dos autores das dívidas ocultas 
– chegando a ser alvo de ameaças – 
Adriano Nuvunga diz que o FMO 
vai manter pressão para que os 
responsáveis pelo maior escândalo 
financeiro na história de Moçam-
bique respondam pelos seus actos.
Avança ainda que está atento a 
manobras colocadas em marcha 
para sabotar a justiça, defenden-
do que há um esforço em curso 
visando violar os prazos de prisão 
preventiva para tirar os detidos da 
cadeia. 

O CDD assumiu em Fevereiro a 
coordenação do FMO. Com que for-
ça encontrou a coligação? 
Encontramos um FMO muito forte, 

vibrante e muito presente. A Denise 

Namburete fez um trabalho magní-

fico, sobretudo na dimensão inter-

nacional. Nunca se tinha feito o que 

ela conseguiu com o FMO. Grande 

mulher e grande líder. Estamos todos 

orgulhosos do que ela fez. 

Qual será a linha de acção do CDD 
na coordenação do FMO? 
Serão três anos muito intensos, par-

ticularmente na dimensão nacional, a 

doméstica, claro, sem descurar a di-

mensão internacional, mas é aqui den-

tro onde pretendemos, primariamente, 

concentrar a actuação, mobilizando 

uma ampla acção colectiva; pressio-

nando o sistema judicial, procuradoria 

e tribunais para julgarem os detidos 

e pressionando o Conselho Consti-

tucional que estranhamente assiste, 

impávido e sereno, o governo a vio-

lar o seu acordo histórico de declarar 

nulidade ao empréstimo da Ematum. 

Mas compreendemos que as tacadas 

de golfe sejam mais importantes que 

o interesse nacional. Estamos muito 

preocupados com a trajectória de dei-

xa-andar do Conselho Constitucional. 

Encontrou o FMO na liderança da 
mobilização da sociedade civil na 
pressão para o esclarecimento judi-
cial e cabal do escândalo das dívidas 
ocultas. Qual será a próxima estraté-
gia do FMO nessa frente? 
Estou, como sabe, envolvido no apoio 

ao processo malawiano de luta pela 

integridade eleitoral. Deste processo, 

aprendi ou compreendi melhor que a 

luta pela defesa do bem-público, inte-

resse público e pelo direito ao desen-

volvimento se faz mobilizando os ci-

dadãos, particularmente, a juventude. 

Sem esta dimensão, de mobilização 

popular, os processos se tornam eliti-

zados e, por isso, de fácil manipula-

ção pelos dirigentes. Portanto, vamos 

adoptar e catapultar uma ampla acção 

cívica, à escala nacional, “desmapu-

tizada”, para ser um movimento na-

cional inclusivo no sentido de trazer 

as pessoas da Frelimo, da Renamo, 

MDM, muçulmanos, cristãos, hindus, 

camponeses e operários, sindicatos, 

informais, estudantes, etc. 

Uma das peças-chave do escândalo, 
o franco-libanês Jean Boustani, foi 
absolvido no julgamento em Nova 
Iorque contra a exigência do FMO 
de que ele fosse condenado. Foi 
um desfecho decepcionante para o 
FMO? 
Sim e não. Jean Boustani não era jul-

gado pela fraude em Moçambique, 

nem pelo sofrimento dos moçambi-

canos, mas, sim, pelo uso do sistema 

financeiro americano. Neste sentido, 

a sua absolvição, apesar de inesperada, 

pelo julgamento, não é decepcionante, 

porque não era sobre Moçambique. 

Com isto considerado, é, sim, decep-

cionante pelo impacto na percepção 

pública. A pronúncia da palavra ab-

solvição pelo juiz deu a ideia de que 

não tinha havido crime em Moçambi-

que e deu vida aos perpetradores des-

ta monstruosidade em Moçambique 

de que não tinham cometido crime. 

Nota que isto é no plano de opinião 

pública que, diga-se, é bastante im-

portante neste tipo de processos, que 

podem mudar de direcção em função 

de acontecimentos numa das jurisdi-

ções relevantes. Há, com tudo consi-

derado, que notar que o governo de 

Moçambique saiu bastante mal na 

fotografia, não somente pelas revela-

ções do franco-libanês Jean Boustani, 

que apontam o dedo acusador para as 

principais figuras do regime, incluin-

do o Presidente da República, de se 

terem beneficiado directamente deste 

esquema lesa-pátria, mas também e, 

sobretudo, por a absolvição do franco-

-libanês Jean Boustani ter tido uma 

contribuição chave do governo de 

Maputo: que negou ir depor em tri-

bunal. O franco-libanês Jean Boustani 

mentiu em tribunal. Disse, por exem-

plo, que as empresas MAM, Proin-

dicus e Ematum eram operacionais e 

lucrativas. O Estado moçambicano, 

se representasse o interesse público, 

devia ter ido, porque foi solicitado e 

recusou-se a ir depor, desmentir estas 

grosseiras mentiras e repor a verdade. 

Se o Estado moçambicano tivesse ido 

depor, mais provavelmente, a sentença 

teria sido outra. 

Chang deve seguir para os 
EUA
Ainda faz sentido o FMO exigir que 
Manuel Chang seja extraditado para 
os EUA, face à absolvição naquele 
país de Jean Boustani? 
Sim. Chang deve ser julgado. O único 

sítio onde será julgado é nos EUA. O 

povo moçambicano tem o direito de 

saber o que se passou. Há muita in-

formação por ser revelada. Informação 

preciosa sai apenas em sede de tribunal. 

Tribunal sério para o perfil de Chang 

é fora de Moçambique. Como sabes, 

o Estado moçambicano tentou através 

da então presidente da Assembleia da 

República inventar novas figuras le-

gais para proteger Chang: relaxamen-

to de imunidades somente para tentar 

passar a ideia de que se tinha retirado 

a ele as imunidades parlamentares. 

Até o Tribunal Supremo entrou neste 

esquema de tentativa para enganar o 

povo moçambicano. Por isso, deve ir 

aos EUA para julgamento sério, que 

traga informações preciosas que per-

mitam não somente completarmos o 

que falta do relatório da Kroll, como 

também sobre as contas chorudas que 

ele e outros dirigentes têm na Suíça e 

outros países, incluindo paraísos fis-

cais. O FMO vai continuar a trabalhar 

junto de organismos internacionais 

para que Chang seja extraditado para 

os EUA para julgamento sério. 

E como é que o FMO olha para o 
processo judicial do caso das dívidas 
ocultas em Moçambique? 
O FMO olha para o processo com 

muita desconfiança e já vamos iniciar 

uma campanha para que as pessoas 

detidas, já acusadas, estejam presentes 

ao juiz para julgamento. Temos inte-

ligência que indica que estão a deixar 

os prazos de detenção vencerem para 

serem soltos sem julgamento. Esta-

mos a acompanhar o processo dia-

riamente. Sabemos o que se passa e 

vamos mobilizar a população para se 

manifestar. Queremos que as pessoas 

sejam julgadas em tribunal especial de 

forma transparente e com integridade. 

Queremos também que se conclua a 

lista dos envolvidos que sabemos que 

devem ser recolhidos para as celas. 

Há mais pessoas que devem recolher. 

Que sejam recolhidas. Que a confisca-

ção de bens seja feita criteriosamente. 

Temos inteligência que mostra que 

estão a fazer teatros com supostos 

arrestos de bens. Por isso, olhamos 

com desconfiança. Vamos falar com a 

Procuradora-Geral da República para 

sabermos dos próximos passos. Este 

processo exige transparência e partilha 

de informação permanente.  

A roubalheira continua
O FMO está satisfeito com o reforço 
dos mecanismos legais de conces-
são de garantias do Estado para que 
Moçambique não volte a ter dívidas 
ocultas? 
Não. Não. Não. Não e não. Infeliz-

mente a roubalheira continua. Os 

ministros estão a roubar. As garantias 

continuam a ser emitidas. As garantias 

continuam a ser emitidas para empre-

sas falidas e em falência técnica com 

envolvimento de um banco tóxico. 

Há um suposto banco de investimen-

tos para o desenvolvimento que não 

passa de um banco tóxico ao sistema 

financeiro e ao desenvolvimento. Es-

tou a falar do BNI, Banco Nacional 

de Investimentos. Este banco esteve 

no centro das dívidas ilegais/ocultas e 

odiosas e continua a poluir o sistema 

financeiro moçambicano.   

A sua antecessora à frente do FMO, 
Denise Namburete, disse, no discur-
so de transferência de pastas, que foi 
alvo de ameaças e de várias formas de 
coacção pelo seu activismo no caso 

das dívidas ocultas. Não teme passar 
pelo mesmo e que esse cenário amo-
leça a acção do FMO. 
Já sofri muitas ameaças quando esta-

va no CIP. 2013 e 2014 foram anos 

terríveis, mas os recentes sequestros 

contra defensores de direitos huma-

nos, Professor Macuane, jurista Sale-

ma, editor Matias Guente e claro o 

assassinato do nosso colega, amigo e 

irmão, Anastácio Matavel, em Gaza, 

mostram que o regime quer silenciar 

a todos. Se não for a bem será por bala 

de AKPM. O silêncio das televisões 

pública e privadas sobre as várias atro-

cidades é um sinal inequívoco de fe-

chamento democrático. As televisões 

públicas e privadas chamam comen-

tadores que vão dizer ´ámen` e cantar 

hossanas ao regime do dia.  Isso é o 

fim imposto da República, perante o 

qual devemos resistir. Aceitar o bastão 

da Denise Namburete, apesar de todas 

as ameaças, é dar continuidade à resis-

tência democrática. É negar algemas à 

liberdade de expressão.   

O Orçamento do Estado do novo 
ciclo de governação ainda não foi 
aprovado. Que OE gostaria de ver 
para este e próximos quatro anos? 
Que prioridades devem ser definidas 
na distribuição do OE? 
As áreas sociais devem ser uma priori-

dade, particularmente, educação, saú-

de e água e saneamento. Há a área de 

segurança pública. Os nossos polícias 

recebem bastante pouco. Recebem 

um salário de miséria, por isso, não 

são activos no combate à impunidade 

que mantem os dirigentes acima da 

lei. Tem que se investir na educação, 

melhorias salariais aos nossos profes-

sores primários; aos enfermeiros e na 

compra de medicamentos. A questão 

da água e saneamento são chaves. Mas 

como já disse tem que passar aos po-

licias e aos militares. Mas na questão 

das remunerações, o Estado vive a 

maior fraude. Deixou que pseudos 

universidades abrissem cursos inertes 

que apenas geraram diplomas para 

pessoas que sabem bastante pouco 

sobre assuntos que não têm nada que 

ver com as áreas em que trabalham. A 

única coisa que têm é o ensino supe-

rior e querem ser pagas como tal, sem 

que tal curso superior tenha alguma 

contribuição no que a pessoa faz, mes-

mo em termos de atitude profissional 

da pessoa. 

Este é um grande problema que preci-

sa de coragem para ser resolvido, mas 

os dirigentes que temos só pensam em 

concursos públicos e não na discussão 

e solução de problemas da sociedade. 

O OE tem falhado sistematicamente 
no cumprimento da parcela mínima 
imposta pelos padrões internacio-
nais para áreas como agricultura e 
desnutrição crónica. Que tem de ser 
feito para inverter este cenário? 
Aqui tem que se colocar mais dinheiro 

para a área da nutrição e melhorar o 

ambiente institucional para o combate 

à desnutrição crónica. Neste momen-

to, não está clara a liderança por parte 

do Estado para o ataque a este pro-

blema muito sério que compromete o 

futuro do país. Jovens que, no passado, 

quando criança, tiveram problema de 

desnutrição crónica, são inúteis para 

si e para a sociedade. Há que se levar 

muito a sério este problema. Agora, o 

problema da agricultura é outro: fal-

ta de visão estratégica e ideias sobre 

o que se deve fazer para alimentar os 

moçambicanos e exportar comida. O 

presidente Nyusi entrou, no primeiro 

mandato, com uma visão de ‘segu-

rança alimentar’ que não só não saiu 

do papel como também no segundo 

mandato já não aparece nem no pa-

pel. O Ministério da Agricultura nun-

ca teve falta de dinheiro. Deve ser o 

que mais dinheiro recebeu neste país, 

mas é roubado, combinado com falta 

de liderança e manifesta incapacidade. 

Moçambique deve ser o país africa-

no com mais abundante terra arável 

e água. Tem o vale do Limpopo; do 

Zambeze, Niassa, mas é o país com a 

população mais desnutrida. Lembra-

-se do PROAGRI? Milhões de dóla-

res foram injectados na agricultura que 

apenas comprou carros; e o dinheiro 

foi roubado e depois queimaram o mi-

nistério. Lembra-se que queimaram o 

ministério? Os doadores que davam o 

dinheiro se fartaram e fecharam a tor-

neira. O problema não é o dinheiro. É 

governação. 

Transparência no orçamento 
para o exército
O FMO sempre contestou a política 
orçamental em Moçambique, criti-
cando o que considera priorização 
de áreas não produtivas e associais, 
como Forças de Defesa e Segurança, 
em detrimento de áreas como edu-
cação, saúde e agricultura, mas os 

Adriano Nuvunga alerta sobre artimanhas no caso das dívidas ocultas 

sucessivos governos da Frelimo re-
batem essa análise, com o argumen-
to de que a sociedade civil lê mal a 
orientação orçamental. Como é que 
se sai desta crónica divergência? 
O governo deve investir nas forças de 

defesa e segurança. É imperativo na-

cional. Mas deve haver transparência 

e aplicação correcta do orçamento. 

O problema é que se usa as forças de 

defesa e segurança para se esconder 

orçamento para consumo despesis-

ta duma pequena elite e seus filhos 

em detrimento do investimento nas 

forças de defesa e segurança. Se alo-

ca dinheiro, mas as forças de defesa e 

segurança continuam a ser transporta-

das em autocarros civis; sem alimen-

tação adequada mesmo os que estão 

no campo de batalha; mal uniformi-

zados; viaturas militares que parecem 

recondicionados, mas o Orçamento 

do Estado mostra rúbricas que são 

para apetrechamento militar. A nos-

sa reclamação surge daqui. Grandes 

alocações, mas os investimentos não 

são visíveis e nos chegam reclamações 

constantes de efectivos militares e po-

liciais. Todas as áreas são importantes, 

mas transparência se impõe, cuja falta 

alimenta estas desconfianças todas. 

O FMI insiste na necessidade de 
consolidação fiscal e esta expressão é 
vista como um eufemismo de cortes 
no orçamento e com implicações nas 
áreas sociais. Que deve ser feito para 
que as áreas sociais relevantes não 
sejam penalizadas por esse esforço 
de consolidação fiscal? Será possível 
conciliar tal rigor fiscal com a criação 
de emprego e combate à pobreza?
A consolidação fiscal é um imperativo 

da boa gestão pública e orçamental, 

mas, sabes que as finanças públicas 

moçambicanas operam fora dos parâ-

metros normais de gestão de finanças 

públicas. Parecem uma família que 

só cozinha depois que se volta da rua 

onde se tinha ido vender matoritori. É 

um orçamento estruturalmente opaco, 

que não consolida toda a despesa pú-

blica. Há muito mais dinheiro público 

a circular fora do Orçamento do Es-

tado. São finanças públicas que vivem 

do que se captou nesse dia, nos pontos 

de captação de receita, e de grande 

endividamento público, por isso, não 

há interesse em se alinhar com o FMI.  

Não é o imperativo social, de combate 

à pobreza e criação de emprego que 

põe o governo em desalinhamento 

com o FMI. Aliás, a própria Kristalina 

Georgieva, a chefe do FMI, tem esta-

do, surpreendentemente, pelo menos 

para o contexto global, a direccionar o 

FMI para a necessidade de combate à 

pobreza e emprego para jovens. Pode 

faltar capacidade ao executivo de Ma-

puto para interpretar e articular isso, 

mas o Fundo tem-se aproximado do 

centro direita, pelo menos em termos 

ideológicos.   

Por Ricardo Mudaukane 

“Vamos falar com a Procuradora-Geral da República para sabermos dos próximos passos” - Adriano Novunga

Em África, os processos eleitorais transfor-
maram-se num mero ritual usado pelas 
elites para se perpetuarem no poder e não 
um direito dos cidadãos de escolherem os 

seus dirigentes, considera o presidente da Rede 

dos Defensores dos Direitos Humanos da África 

Austral, Arnold Tsonga.

“Em África, o que acontece nos processos eleito-

rais é o cumprimento de um ritual cronológico, em 

que apenas se cumpre um calendário eleitoral sem 

o conteúdo do sufrágio universal”, afirmou Arnold 

Tsonga, falando na palestra “Novo autoritarismo, 

espaço cívico e defesa dos direitos humanos”, na 

Universidade Politécnica, em Maputo.

Segundo Tsonga, o sufrágio universal na maioria 

dos países africanos caracteriza-se pela negação, 

muitas vezes violenta, do direito da população à 

livre escolha dos seus governantes.

“Geralmente, quem nos governa não é quem es-

colhemos, é quem tem as forças de segurança e os 

recursos do Estado para se perpetuar no poder”, 

referiu Tsonga.

Como resultado da viciação dos processos eleito-

rais, prosseguiu, vários Estados africanos são diri-

gidos por “elites predadoras e anti-democráticas”, 

que delapidam os recursos dos países.

“Nuns casos, são elites predadoras e anti-demo-

cráticas indiferentes ao desenvolvimento dos seus 

países, como é o caso do Zimbabwe, noutros casos 

são elites anti-democráticas, mas que promovem o 

desenvolvimento dos seus países, como é o caso do 

Ruanda”, disse.

Citando diversos estudos, Arnold Tsonga assina-

lou que há uma aliança entre os grupos que con-

trolam o poder político em África e os investidores 

estrangeiros, que resulta numa sangria dos recursos 

naturais do continente.

O presidente da Rede dos Defensores dos Direitos 

Humanos da África Austral referiu que, para man-

terem os seus privilégios, as cliques que estão no 

poder intensificam o controlo das forças de defesa 

e segurança, do judiciário e do sector empresarial.

Nesse contexto, prosseguiu, as eleições são usadas 

como um expediente para legitimar oligarquias.

“Enquanto não tivermos uma cultura de alternân-

cia política por meios democráticos, a vida dos de-

Eleições em África são 
um simples protocolo
Por Lucas Muaga

fensores dos direitos humanos e as liberdades du-

ramente conquistadas estarão sempre em perigo”, 

defendeu.

Direitos Humanos ameaçados
Segundo Arnold Tsonga, na África Austral au-

mentou a repressão estatal contra os activistas dos 

direitos humanos, que são vistos como agentes do 

Ocidente.

“Os governos olham para os activistas dos direitos 

humanos como opositores que, na pior das situa-

ções, devem ser eliminados, afinal os mesmos são 

frequentemente descritos como agentes do Oci-

dente, membros da oposição, elite urbana, insur-

gentes, agentes estrangeiros e, em alguns casos, 

anti-crescimento e anti-desenvolvimento”.

Se não houver segurança para os defensores dos 

direitos humanos realizarem o seu trabalho legíti-

mo, não haverá protecção efectiva para os direitos 

de ninguém, acrescentou. 

Para Arnold Tsonga, este clima de terror que se 

vive na região Austral de África pode resultar da 

discrepância entre a teoria e a prática, no que res-

peita aos modelos de governação optados pelos 

Estados africanos. 

“Muito falam em Estado de Direito Democráti-

co e no fim do dia brindam os seus cidadãos, com 

modelos autoritários”, declarou Tsonga.

Nesse sentido, África precisa de apostar num ca-

minho inverso, criando mecanismos de protecção 

do “espaço cívico”, através da abertura dos espaços 

democráticos.

Caminhámos a duas velocidades
Na palestra, o director da Comissão Nacional dos 

Direitos Humanos (CNDH), Luís Bitone, assina-

lou que o país tem recuado no respeito aos direitos 

humanos.

“Caminhámos a duas velocidades: no plano legal, 

somos um exemplo, porque temos legislação mo-

derna, mas no plano prático, os instrumentos de 

defesa dos direitos humanos são letra morta”, sa-

lientou Luís Bitone.

Bitone apontou a morte de activistas bem como a 

violência armada no centro e norte como palcos de 

violação dos direitos humanos em Moçambique.

- EUA são o melhor tribunal para Chang

 Arnold Tsonga, presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da África Austral
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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 Co-
ral Sul, o primeiro Projecto de (gás natural liquefeito) GNL em Mo-

a nível mundial, actualmente em construção. 
Convida - se as empresas interessadas, a enviar uma Manifestação 
de Interesse para a prestação de Serviços de Catering e Limpeza para 
CORAL FLNG S.A.

ÂMBITO DO TRABALHO:
O âmbito do trabalho inclui, mas não é limitado ao seguinte:

-
da em alto mar pertencente a empresa Coral Sul FLNG S.A.; 
Preparação de refeições diárias (365 dias por ano) para toda a 
tripulação, Serviços de limpeza e lavandaria, manutenção or-
dinária e extraordinária nos aposentos da plataforma.

Cidade de Pemba.
-

to de embarque de todos os alimentos e materiais necessários.

de serviço.

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA 
As empresas interessadas neste convite podem enviar sua Manifes-
tação de Interesse (MdI) para participar de um processo de licitação 
de “Serviços de Catering e Limpeza para CORAL FLNG S.A”, forne-
cendo as seguintes informações e documentação obrigatórias: 

Documentos técnicos:
1. Uma cópia da licença válida da empresa para operar, emitida 

pela autoridade relevante;
2. Brochura da Empresa;

de serviços de Catering em alto mar e em terra em instalações 

5. Mínimo de 3 anos de Experiência de Trabalho similar em Áfri-
ca.

6. Cartas de referência para prestação de serviços similares.
7. Experiência em projectos de embalagem e minimização de resí-

duos, descrição das actividades realizadas.
 

Documentos administrativos:

com o nome da pessoa jurídica e a pessoa de contacto para re-

-
trem, expressamente, que os serviços a serem prestados em 
Moçambique serão prestados e cobrados somente por uma en-
tidade totalmente constituída neste país, sob a lei moçambica-
na (uma empresa subsidiária); nesse sentido é importante que 
as empresas possam apresentar na sua MdI a sua incorpora-
ção 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 incorpo-
ração 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 o seu registo/incorporação 
em Moçambique; A adjudicação do CONTRATO estará sujei-
ta ao cumprimento completo e satisfatório dos requisitos aqui 
descritos anteriormente antes da data da adjudicação do mes-
mo.

-
rio anual da empresa nos últimos três anos, comprovando a ca-

Coral FLNG S.A.
ANÚNCIO PÚBLICO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI) PARA
SERVIÇOS DE CATERING E LIMPEZA PARA CORAL FLNG S.A.

estes documentos devem ser relativos ao grupo da empresa 
(se aplicável) e também à entidade da empresa que potencial-
mente celebrará o contrato em questão.

11. Empresa e sua estrutura de grupo com a lista dos principais 

valores).

12. Caso a Empresa deseje participar como consórcio ou joint ven-
ture, informações sobre cada membro do consórcio ou joint 
venture e a função de cada participante no Projecto em poten-
cial. Essa intenção de formar um consórcio ou uma JV deve 
ser apoiada por um Contrato ou “Memorando de Entendi-
mento” devidamente assinado por cada 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:
O envio do email deve referir-se ao objecto de Anúncio público                               
“SERVIÇOS DE CATERING E LIMPEZA PARA CORAL FLNG 
S.A.” e também ao seguinte código de mercadoria:

SS11A05: SERVIÇOS DE CATERING EM ALTO MAR

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, 
as Empresas podem receber da Coral FLNG SA o Pacote de Quali-

A Coral FLNG SA avaliará a documentação solicitada acima e, se 
estiver satisfeita, incluirá o Fornecedor na lista de editais para “Ser-
viços de Catering e Limpeza para CORAL FLNG S.A”. 

-
vante recente a ser considerada para um possível concurso para 
“Serviços de Catering e Limpeza para CORAL FLNG S.A.”. 

Este inquérito não será considerado um convite para licitar e não 
representa ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou 
compromisso de qualquer espécie por parte da Coral FLNG S.A. 
de celebrar qualquer acordo ou acordos com a sua empresa ou com 
qualquer outra empresa participante neste inquérito. 

Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não serão 
considerados como um compromisso por parte da CORAL FLNG 
S.A. de celebrar qualquer acordo ou acordos com a sua empresa, 
nem permitirá à sua EMPRESA reivindicar qualquer indeminiza-
ção à CORAL FLNG S.A.

-
ciais” fornecidos de acordo com esta consulta serão tratados como 

pessoas ou empresas não autorizadas.

O prazo para envio da Manifestação de Interesse pelo e-mail acima 

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na pre-
paração da Manifestação de Interesse serão de inteira responsabi-
lidade das empresas e serão suportados integralmente por aquelas 
empresas que não terão direito a qualquer reembolso pela CORAL 
FLNG S.A. não tendo essas empresas, direito a recurso pela CO-
RAL FLNG S.A.
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Coral FLNG S.A (“COMPANY”), an SPE registered under 
the laws of the Republic of Mozambique for the develop-

-

invites interested companies, to submit an Expression of 
Interest for the provision of Catering and Housekeeping 
Services for Coral FNLG S.A.

SCOPE OF WORK
The scope of the work includes but is not limited to the 
following: 

Preparation of daily meals 365/days for the full crew 
Cleaning and Laundry services, ordinary and ex-
traordinary maintenance inside Living Quarters.

-
ployees in Pemba.

Point of embarkation of all required food and mate-
rial.

of service.

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their 
Expression of Interest (EoI) to participate in a tender pro-
cess for provision of “Catering and Housekeeping Servi-
ces for Coral FNLG S.A” by providing the following man-
datory information and documentation:

Technical documents
1. A copy of Company’s valid license to operate issued 

by the relevant authority.
2. Company’s Brochure.

-

provision of Off-shore and On-Shore Catering Servi-

5. Experience of minimum 3 years in Africa
6. References letters for the provision of similar services.
7. Experience of packaging and waste minimization 

projects, description of performed activities.
Administrative documents  
8. A copy of the commercial legal entity registration cer-

shall prove in its EoI to be registered or incorpora-
ted and duly authorized to operate in Country. In the 
event that at the date of EoI submission Company 
has not obtained yet the required proof of registra-
tion/incorporation, it shall demonstrate that the pro-
cess of registration/incorporation in Mozambique 
has been already started at the EoI submission date 
and it shall submit a written declaration stating the 
date it expects to prove COMPANY of its registra-
tion/incorporation in Mozambique.

Coral FLNG S.A
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

EXPRESSIONS OF INTEREST FOR 
CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES FOR CORAL FLNG S.A.

the realization of the scope of work; these documents must 
be provided for the Company Group (if applicable) and also 
for the Company’s entity that will potentially enter into the 
subject contract.

11. Company and group structure with the list of major sha-
-

ck exchange). 
12. In case Company wish to participate as a consortium or 

as a joint venture, information about each member of con-
sortium 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 “Memoran-
dum of Understanding” duly signed by each entity in the 
group.

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

IMPORTANT:
The Email submission must refer to the Public Announcement 
object “PROVISION OF CATERING AND HOUSEKEEPING 
SERVICES FOR CORAL FLNG S.A.” and also to the following 
commodity code:

SS11A05 OFFSHORE CATERING SERVICES
Subject to the delivery and compliance of all the above documen-
tation, Companies may receive from CORAL FLNG SA the Qua-

CORAL FLNG SA will evaluate the above requested documenta-
-

tion to tender for “Catering and Housekeeping Services for Coral 
FNLG S.A”.
The purpose of the information and documents is to identify qua-

-
vant experience to be considered for potential invitation to tender 
for “Catering and Housekeeping Services for Coral FNLG S.A”.
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 of Coral FLNG SA to enter 
into any agreement or arrangement with you or with any other 
Company participating in this enquiry.
All data and information provided within the application shall 
not be considered as a commitment on the part of CORAL FLNG 
SA to enter into any agreement or arrangement with you, nor 
shall it entitle your COMPANY to claim any indemnity from CO-
RAL FLNG SA.

-
RAL FLNG SA, and will not be disclosed to non-authorized per-
sons or companies. 
The deadline for submission of Expression of Interest through the 
email above indicated is set for March 24th

Any costs incurred by the interested companies in preparing the 
Expression of Interest 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 FLNG SA 
and such companies shall have no recourse to CORAL FLNG SA.
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Se o governo compra um circo, o 

anão começa a crescer. Cito um 

antigo ministro da economia...

- És capaz de tudo, para te fa-

zeres interessante!

– Ajusta-se a este fenómeno de acam-

parmos nas margens do rio Corona… 

Que tem novecentos metros de fundo 

e rápidos fragorosos…

– Estás mesmo a águas, dá-te para seres 

espirituoso!

- Qual é o sentido da frase do minis-

tro? É detectável um desfasamento 

permanente entre o que se consegue 

planear e o curso da realidade.

- Pões paninhos quentes sobre a inefi-

cácia do sistema?

– Digo que a arte de governar é a for-

ma como se disfarça que não estamos 

preparados, que nunca estivemos. Em 

todos os lados. O Trump reconhece-

-o ao desviar o assunto e afirmar que 

a crise do coronavírus terá um aspecto 

positivo: os americanos gastarão mais 

dinheiro em casa, em vez de viajarem 

para áreas afectadas pelo surto. Diante 

duma calamidade mundial, ele conver-

te-a em dividendos para a economia 

americana…

- Tu arriscavas ir a Veneza, com o vírus?

– Parece uma inconsciência, mas arris-

cava, é uma questão de oportunidade. 

Quantas vezes poderei eu ir a Veneza? 

- Quantas vezes podes tu apanhar o 

vírus?

- Este? Apesar de tudo, algumas; não 

faço parte de qualquer grupo de risco… 

– E caías como as Bolsas…

– Cuja queda foi aproveitada pelo 

Trump para prometer uma baixa de 

impostos, em vez de oferecer como 

mediador nas negociações da OPEP 

Com o Putin… a lógica que ele trans-

mite é que com ele os americanos estão 

blindados; só fora de portas se encontra 

a Kryptonita Verde…

– Já se sabia que o menino é imune à 

empatia… lembras-te do comentá-

rio que fez quando caíram as Twin 

Towers? Foi: O meu edifício 40 Wall 

Street voltou a ser o mais alto de Nova 

Iorque!

Ministério do medo
- Chega de Trump!

– Sim, falemos antes do “perigo ama-

relo” que impulsionou a histeria que 

presenciamos. Havia o tigre-de-papel, 

o tigre-do-bali e o tigre-de-java e agora 

temos o tigre-nanotecnológico, impor-

tado em fábula biológica…  

- Não é justo chamar-lhe fábula, os 

números já são puxados, agora na Itália 

paralisou-se o futebol…

– É um problema, sem dúvida… Con-

tudo, viste os números da OMS? A 

gripe da temporada (seasonal flu) está a 

causar muito mais vítimas. Registam-

-se 2.812 mortes por coronavírus neste 

ano, contra 76.537 mortos pela gripe 

da temporada - ou seja 2.720% mais. 

É difícil não relativizar… E não se têm 

fechado escolas e aeroportos, ou in-

terdito campos de futebol… Qual é a 

diferença? 

– Estamos sempre a ser ultrapassados 

pelos números. Achas que a coisa foi 

empolada pelos media?

– Com certeza, ainda que o vírus revele 

uma velocidade de propagação assina-

lável, que exigiam medidas de conten-

ção. Porém, a malária ceifa vinte vezes 

mais… Esta diferença na abordagem 

a esta nova ameaça é que tem de ser 

inquirida…

– Será o Corona o sintoma do medo ao 

desconhecido?

- Tal como, a outro nível, o pânico aos 

refugiados - que afinal nem chegam a 

200 000. Como é que esta minoriazi-

nha microscópica poderia afectar de 

facto 747,182,815 habitantes euro-

peus? 

– Sim, há desproporção irrazoável do 

medo em relação aos dois tipos de “ví-

rus”.

- Não digas isso aos húngaros, ou aos 

fanáticos das identidades. Reparaste 

que aumentou o sentimento de insegu-

rança no mundo na exacta proporção 

em que crescem as reivindicações e os 

populismos identitários? O último caso 

é o da Índia…

- Achas? Não pode ser!

– Não te percebo esse tom…

– Veio-me à cabeça que provavelmente 

a absoluta vaga de imoralidade política 

patente nos novos líderes, a sua falta de 

escrúpulos, é que tornou as pessoas in-

seguras, tanto como esta nova paisagem 

financeira que converteu a estabilidade 

económica num jogo de casino…

– É algo de sistémico, anda no ar. Tal 

como a gula ou a “sapiência” com que 

as pessoas opinam sobre tudo nas redes 

sociais. E à mínima tensão explodem 

em defesa da sua “imagem”. Viste o 

comentário pedagógico do Jurgen Klo-

pp, do Liverpool, à pergunta que lhe 

fizeram sobre o coronavírus? Para que 

é que para num assunto tão sério pe-

dem a opinião de um treinador de fu-

tebol, perguntou, pondo-se no seu lugar. 
Foi uma lição de humildade… Hoje 

a comunicação social lembra-me esta 

pergunta dos metadiálogos do Bateson: 

“Pai, porque é que os adultos fazem guer-
ra, em vez de lutarem como as crianças 
fazem?”. Coisas muito diferentes.

– Todavia, minimizares o Corona soa-

-me a erro de paralaxe de quem está 

nos trópicos… tens sorte do vírus não 

se dar bem com temperaturas acima 

dos 26 graus…

- Estás enganado, este caldo perma-

nente é uma chatice, e não compares as 

políticas de saúde pública, estás muito 

mais bem protegido… O que me mete 

espécie é como a comunicação drama-

tiza mais do que esclarece… Que nem 

sequer se tirem as ilações políticas disto 

tudo!? Quem ganha com isto? Quem 

está a lucrar com esta loucura? Fareja 

o rasto do dinheiro e achas o crimino-

so, aconselhava o Mickey Spillane… O 

Trump foi até transparente…

- Para acabarmos com esta conversa, é 

crise ou não é crise?

– Vista da lua é uma crise de ricos, e um 

pouco ociosa. Porque, se oferece  peri-

go, não é a peste… e até se assemelha 

mais a uma manifestação do Turismo 

do Medo. Que vai ter Ministério.

- Já agora, como se chama o gajo da 

frase do princípio?

- Queres é te indique um nome para o 

novo ministério… Esqueci-me.

Olhando para a pandemia que vai pelo mundo, os deuses, 

ou uma parte deles devem ser moçambicanos.

Formalmente, quando estas linhas são escritas, ainda não 

há casos declarados de Covid-19 em Moçambique. O 

que, para já, são boas notícias.

Porém, os especialistas vão avisando que, neste mundo globaliza-

do, a infecção é uma questão de tempo. E os casos em progressão 

estão mesmo aqui ao lado, na África do Sul.

A bomba ao retardador, que parece ser o modelo para Moçam-

bique, não deixa de trazer aspectos positivos. Uma maior prepa-

ração das autoridades sanitárias. A recepção de meios mínimos 

para enfrentar a pandemia. A disseminação de campanhas junto 

da população para alterar hábitos e comportamentos, tentando 

minimizar os impactos que as infecções terão na população.

Se é positivo o que se fez até agora, não é suficiente. O MISAU 

(Ministério da Saúde) e o Instituto Nacional de Saúde, onde pa-

rece estar o Estado-Maior da crise, têm de mostrar mais iniciativa 

e exemplos que dêem confiança às pessoas, sempre desconfiadas 

das reais capacidades nacionais para enfrentar as crises, sobretudo 

quando potências com sólidos sistemas de saúde têm tido uma 

performance problemática, como é o caso da Itália, da Espanha e 

da Coreia do Sul. 

Do lado da economia, o espalhafatoso governador do banco cen-

tral, nem sempre assertivo nas medidas que toma do alto do seu 

palacete envidraçado, esteve muito bem, alertando os moçambi-

canos e os agentes económicos dos problemas que aí vêm decor-

rentes do Covid-19.

E se o petróleo de tanga pode alimentar os sonhos do nosso con-

sumismo a partir dos segunda mão importados do Japão, tipo re-

buçado com que o regime entretém a incipiente “classe média” lo-

cal e das senhas generosas que continuam a fluir de tudo quanto é 

instituição de Estado para os engarrafamentos do nosso descon-

tentamento, os sinos devem tocar a rebate para o futuro próximo 

do milagre do gás na Bacia do Rovuma. Os deuses que apoiam os 

moçambicanos têm de apoiar os investigadores da Mckinsey, que, 

segunda-feira, no cenário mais positivo pós Covid-19, esperam a 

retoma do gigante chinês já no segundo trimestre de 2020.

E como são apenas projecções, temos que nos contentar com os 

muitos ses que decorrem da situação de crise económica mundial 

que se faz da contracção dos mercados, mas também das percep-

ções, como é o colapso massivo das bolsas mundiais que levaram à 

não menos catastrófica desvalorização das empresas cotadas.

O abrandamento económico traduzir-se-á na quebra das nossas 

exportações, nomeadamente o carvão, que já era problemático 

antes do coronavírus. Mas há o caju, o algodão e o açúcar que 

têm preços ameaçados, para além da sua aceitação nos mercados 

tradicionais. E se as economias mundiais se ressentem, o nosso 

sector de serviços terá também os seus impactos pois são me-

nos matérias-primas a passarem pelos nossos portos e produtos 

contentorizados para os países da região. O que significa menos 

impostos, menos taxas, eventualmente menos empregos.

Por outras palavras, se o covid-19 ainda não entrou, o seu efeito 

larvar na economia já se está a sentir e a situação vai piorar antes 

que melhore.

Também aqui, o governo, os que dão cartas na economia e nas 

finanças locais têm de estar à altura para tomar medidas de emer-

gência, do curto prazo, mas também de médio prazo para apoiar 

as empresas e os produtores para que o Covid-19 não seja uma 

pandemia de efeito múltiplo. Com impacto na saúde da popula-

ção, com impacto no tecido económico, nas empresas e nos que 

precisam de trabalhar para alimentar as suas famílias.

Tempos difíceis estão a bater à nossa porta. E não vale a pena 

fazer de avestruz. 

O Covid-19 está 
à nossa porta!
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Angola, de acordo com núme-

ros divulgados recentemen-

te, deixou de ser a terceira 

maior economia da África 

subsaariana para passar a quinta, ten-

do sido ultrapassada pelo Quénia e a 

Etiópia. Estes números pouco signi-

ficariam se não viessem aliados a uma 

generalidade de más notícias na fren-

te económica. A verdade é que a re-

cessão iniciada a partir de 2014/2015 

não terminou, mantendo-se presente 

no quotidiano angolano.

As variadas medidas de política 

económica encetadas pelo presiden-

te João Lourenço não inverteram 

a crise, e é até possível que muitas 

delas, pelo seu carácter recessivo, a 

tenham aprofundado. O problema 

essencial é que se tem enfrentado a 

crise económica com os remédios 

que os manuais universitários norte-

-americanos costumam receitar para 

estabilização de economias desenvol-

vidas, quando a situação angolana é 

essencialmente estrutural e precisa de 

outra abordagem.

Vamos analisar o assunto por partes. 

A crise económica angolana começou 

em 2014, fruto da baixa acentuada do 

preço do petróleo que ocorreu nesse 

ano. Depois de 2014, o petróleo nun-

ca mais voltou a atingir os 100 dóla-

res por barril. Este foi o “gatilho” da 

crise.  

A questão é que o modelo económi-

co angolano estava montado para o 

puro consumismo assente no valor 

alto do petróleo. Não foram criados 

mercados livres nem concorrência 

em Angola. Entregou-se tudo a uma 

pequena elite, que viveu do dinheiro 

do Estado e da criação de espaços 

fechados para os seus negócios, onde 

mais ninguém entrava. Portanto, en-

quanto os preços do petróleo se man-

tiveram altos, o Estado teve dinheiro 

para distribuir pelos seus dirigentes, 

os quais, por sua vez, faziam os seus 

negócios protegidos. Não havendo 

dinheiro do petróleo, o Estado deixa 

de distribuir dinheiro e os negócios 

vão-se afundando.

Ora, para este género de modelo 

económico oligárquico e fechado, as 

soluções não podem passar pela apli-

cação das receitas que estão a ser pro-

postas pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional): cortes nas despesas, 

cortes nos subsídios, aumentos de 

impostos e desvalorização da moeda. 

Algumas destas medidas são funda-

mentais e importantes, mas dentro de 

um projecto mais alargado de refor-

ma da economia. 

Esse projecto de reforma da econo-

mia corresponde ao instinto do pre-

sidente quando, em 2017, disse que 

queria ser o Deng Xiao Ping de An-

gola, isto é, o responsável pela grande 

reforma económica que lançaria o 

país no desenvolvimento sustentado 

para todos.

A reforma económica de Deng Xiao 

Ping adaptada a Angola não diver-

ge muito daquilo que se passou da 

China, um misto de liberalização dos 

mercados acompanhado de um refor-

ço das instituições estatais e muito 

pragmatismo, virando-se a economia 

para a exportação.

Em primeiro lugar, há que criar mer-

cados livres e competitivos, o que 

passa por duas medidas: 1) acabar 

com os monopólios e oligopólios das 

Isabeis, dos Dinos, dos Kopelipas e 

dos demais; e 2) permitir a entrada 

fácil e sem obstáculos de novos em-

presários nos mercados.

Em segundo lugar, é preciso reduzir 

o peso do Estado produtor e privati-

zar. O ProvPriv, programa de priva-

tização aprovado pelo presidente, é 

ambicioso, mas pouco tem saído do 

papel. Em 2019, foram privatizadas 

5 empresas, quando estavam previs-

tas mais de 50 privatizações… O rit-

mo é lento e pouco informado. Para 

ultrapassar este marasmo, seria útil 

nomear um líder forte, conhecedor e 

pragmático que dirigisse com dina-

mismo e transparência o programa 

de privatizações.

Reduzindo o peso do Estado produ-

tor, reforçava-se o Estado estratégico, 

apostando na criação de nichos de 

desenvolvimento em áreas específicas 

onde se reconheça que Angola possa 

ter vantagens. Neste âmbito, o Esta-

do apoiaria e promoveria a criação de 

empresas especializadas, destinadas a 

mercados concretos.

Ao mesmo tempo, o Estado promo-

veria o clima social adequado para o 

crescimento económico com buro-

cracia reduzida, administração sim-

plificada, facilidade de abertura de 

empresas, estímulo ao crédito bancá-

rio, rapidez nos tribunais.

É sabido, desde a análise schumpe-

teriana, que um processo de desen-

volvimento assenta em três vectores 

fundamentais: o empresário, o clima 

social e o crédito bancário. 

É neste perspectiva estrutural que a 

reforma económica angolana deve 

assentar: criar verdadeiros empresá-

rios com liberdade de inovar, entrar 

nos mercados e agir, promover as 

instituições para apoiarem o trabalho 

empresarial e colocar os bancos a em-

prestar produtivamente. 

Só num segundo passo podem entrar 

as chamadas políticas de estabiliza-

ção do FMI. Primeiro, há que lançar 

o crescimento, e não prolongar a re-

cessão.

Por sua vez este programa tem de ser 

apresentado de forma focada e clara à 

população, para que todos percebam 

qual é o caminho. Neste momento, é 

uma confusão, existem vários minis-

tros a falar de economia e finanças, 

inúmeros programas com siglas bo-

nitas, mas que não servem para nada. 

Na realidade, a comunicação da polí-

tica económica é uma confusão. E a 

confusão gera caos. Há que inverter 

esse rumo. O presidente da República 

não deve delegar a condução geral da 

política económica. Ele é o respon-

sável e deve informar a população de 

forma objectiva e incisiva sobre a sua 

visão e os meios para alcançar o su-

cesso. Há que perceber que o percur-

so é comprido e difícil, pois trata-se 

de desmantelar um modelo econó-

mico falhado criado em 2002 e criar 

um novo modelo económico, assente 

num Estado estratégico e num mer-

cado livre e competitivo. Não se faz 

num ano, mas tem de se começar já. 

(makaangola.org)

Ela falava da sua juventude 
como se se tratasse da épo-
ca mais dourada da sua vida. 
Falava dela com um entu-

siasmo sereno, de olhos semicer-
rados como se se estivesse a referir 
a um tesouro longínquo, cada vez 
mais longínquo e cada vez mais 
enterrado de difuso na pruma da 
memória. 
E, no entanto, quando nos conhe-
cemos e ela me começou a falar 
dessa juventude, no fundo, não era 
uma realidade tão distante. Ela aca-
bava de dobrar o cabo dos quarenta 
anos. 
O que acontecia, simplesmente, 
é que a Sófia Fungate tinha vivi-
do essa fase da juventude de uma 
forma intensa, numa entrega total 
a um sonho ao qual ela tinha deci-
dido sacrificar tudo. 
Com o efeito, quando aos dezoito 
anos atingiu a maioridade, ela, ne-
gando o desejo ou o sonho dos seus 
pais que era de seguir uma carreira 
académica até aos limites mais ex-
tremos, preferiu dedicar-se a sua 
paixão pelo canto e pela dança. 
Ingressou, pois, nesta altura, como 
uma das dançarinas e coristas mais 
jovens da companhia experimental 
de canto e dança. Era também um 
projecto, ainda a dar os seus pri-
meiros passos. 
Cresceu com ela e com ela teve 
aquilo que ela diz hoje terem sido 
os seus momentos mais brilhantes, 
loucos e luminosos da vida. Dan-

çou, experimentou, cantou e viajou.
Lembra-se das viagens que efec-
tuaram para a então República 
Democrática Alemã onde foram 
recebidos e aplaudidos por mérito 
próprio, e não por favor nenhum ou 
indizíveis ou suspeitas de caridade 
a sombra de solidariedades mal de-
finidas. 
Viajaram pela Bulgária, encanta-
ram, viajaram pela Dinamarca, Ho-
landa e outros países europeus. 
Embora a recordação que tem 
desses momentos de luz e euforia 
lhe apareça agora de modo muito 
confuso, dadas as circunstâncias e a 
vertigem a que a vida era levada por 
ela, e por todos seus nove compa-
nheiros de palco, para além da di-
recção, eram difíceis de se fixarem 
numa memória tão virgem e tão 
jovem como era a dela. 
Seja como for, lembra, pormenor 
por pormenor, a participação que 
tiveram em princípio dos anos no-
venta, num festival memorável de 
canto e dança que teve lugar em 
Conacri, agrupando tendências 
musicais de mais de trinta países, 
de mais de cento e cinquenta expe-
rimentações e das quais, sem dúvi-
da, ela e os seus foram dos que mais 
entusiasticamente  foram recebidos 
e citados por todos os que nesse 
festival participaram directa ou in-
directamente. 
E, de modo particular, lembra-se 
do facto de, nesse festival, ter tido a 
oportunidade de conhecer, apertar 

a mão e conversar um pouco com a 
diva da música africana e interna-
cional, a Miriam Makeba. 
“Foram momentos de loucura” – 
diz-me ela agora de olhos semicer-
rados, olhando através de mim para 
um alvo que está muito para além 
de mim, muito para além da minha 
compreensão, e muito para além de 
imaginar o entusiasmo com que ela 
viveu esses quase vinte anos de eu-
foria, de loucura, de luz e de entrega 
a um sonho. 
Um sonho que, afinal, veio a ser in-
terrompido porque para se entregar 
a ele, Sofia Fungate tinha desafia-
do não só a vontade dos seus pais, 
como a dos seus antepassados. Era 
vontade da sua avó paterna que ela 
seguisse os passos que ela tinha se-
guido na vida: os de ser curandeira.
 Ora, do horizonte da Sófia Fun-
gate nunca passaria o projecto de 
ser curandeira. Mas a avó veio a 
demonstrar que seria a mais forte. 
Ao fim do décimo sexto ou sétimo 
ano de vida nos palcos, Sofia come-
çou a ter problemas de desmaios 
inexplicáveis, durante as suas ac-
tuações, de falha de articulação e de 
coordenação motora e de espasmos 
e de acessos inexplicáveis de fúria 
com os seus colegas. 
Foi aconselhada e acabou por ce-
der ao que era por demais evidente: 
abandonou os palcos e dedicou-se 
aquilo que era vontade da sua avó. 
Foi assim, e por este motivo, que 
a conheci, porque a determinada 

altura, comecei a ter acessos de ta-
quicardia galopante  que me preo-

cupavam cada vez mais. 

Pelos conselhos de amigos, fui ter 

com ela ao seu reduto. Fiquei, logo, 

apaixonado pela amplidão e bele-

za do seu espaço: era um quintal 

imenso com algumas poucas de-

zenas de árvores de fruto e sombra 

e plantas medicinais, duas imensas 

capoeiras, uma para galinhas e ou-

tra para patos, uma vez que, como é 

sabido, nem tudo que era pago pe-

los que a procuravam era feito por 

moeda corrente. 

O pagamento incluía, quase sem-

pre, duas ou três galinhas, um ou 

dois patos. A casa principal era 

grande, embora não muito, devia 

ter duas ou quatro divisões, por fora 

dominava o quintal, o edifício re-

dondo e sem janelas que era afinal 

o seu santuário. 

Fui lá onde ela me recebeu e per-

guntou ao que eu ia. Depois de 

cerca de quarenta e cinco minutos 

a consultar os seus ossos e coxas, 

fixou o seu olhar no meu e ficamos 

assim num momento de silêncio, 

numa comunicação que se não po-

deria traduzir em palavras. 

Quando me despedi ela disse: 

“Gostaria de efectuar uma dança 

para ti, apareça sábado.” No Sábado 

a noite ela desligou os seus equipa-
mentos, fechou o seu escritório e 
introduziu-me numa sala ampla e 
fresca dentro da casa principal. Fe-

chou as cortinas, apagou as luzes e 
disse: “venho já.” 
Chegou-me aos ouvidos, naquele 
momento, uma melodia, mistura de 
timbilas, flautas de bambu, oboés, 
gaitas e vozes como que a emergir 
do fundo dum mar longínquo e 
profundo. 
Estava neste transe quando ela sur-
giu: vinha numas vestes justas que, 
por efeito de algum produto fosfo-
rescente, desenhavam o seu corpo 
elegante no meio daquela escuridão 
total. E pude acompanhar gesto a 
gesto, músculo a músculo, todos os 
passos que ela passou a efectuar. 
E eram passos que eram os de um 
casulo, uma larva, uma borbole-
ta adejante num jardim cheio de 
flores silvestres, uma serpente es-
condida no meio de uma macieira 
carregada de frutos, um falcão so-
bre o deserto, uma águia pairando 
sobre um vale povoado por ovelhas 
e cordeiros. 
Uma ave de envergadura tal que me 
acolheu numa das suas asas e ini-
ciámos um voo picado em direcção 
ao sol, em direcção a lua. 
Foi entre o sol e a lua que desper-
tei, embalado por uma voz que me 
dizia: “ Gracias a la vida que me ha 
dado tanto”.
Abri os olhos  e disse: “ Olá Sófia” 
e ela disse “ Bom dia dançarino do 
sol. Sabes onde é que estás?”.
Virei-me para ela e disse: sei. 
“Aonde?”.
 “No céu”, respondi eu. 

Os dançarinos 

Superar a tormenta: um novo modelo de desenvolvimento para Angola
Por Rui Verde
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Com a garganta já avivada pela 

frescura do último gole de 

água o Mestre pintor avan-

çou com o último balde de 

tinta para o lugar onde o seu colabo-

rador aguardava. Este pegou no balde 

e adicionou-o aos outros, aumentando 

ligeiramente o peso da carrinha. En-

quanto fazia uma rápida revisão visual 

das quantidades e dos materiais ouviu 

o colaborador a tossir. Ajustou a cai-

xa térmica azul (cooler coleman) e o 

fato-macaco ali ao lado. Virou-se para 

ele e perguntou se conhecia a zona de 

Belo Horizonte. No lugar da resposta 

voltou a ouvir uma espécie de tosse re-

primida, seguida de uma confirmação 

gestual. Pôs a carrinha em marcha. Da 

“baixa” da cidade de Maputo parti-

ram para mais uma missão de pintura. 

Atento ao tráfego, o Mestre procurou 

animar o jovem colaborador, dizendo:

- O filho de um amigo meu chegou 

à casa e a chorar contou ao pai que 

um colega de escola o havia chamado 

“mulato sujo”. Que coisa! Em pleno 

século XXI (vinte e um). Chatea-

 “Raça”: retratos de sempre
do, virou-se para o filho e recomendou-o 

para que no dia seguinte se aproximasse do 

tal colega e lhe crivasse com “preto sujo”. 

Que troco! Mais interessante foi saber que 

afinal o colega era branco. O pai corrigiu 

imediatamente. ‘‘Então diz: seu “branco 

sujo”! Essas coisas de racismo nos perse-

guem. As crianças não têm culpa. Os mais 

velhos andam frustrados; evitam conversar 

sobre o racismo por ser algo inconvenien-

te, politicamente incorrecto. Mas, pode 

ser da pobreza ou como cada um de nós 

cresceu, não é? Não é? Sabes que mesmo 

nos restaurantes aqui de Maputo os piores 

racistas são pretos como tu, como eu. Mas 

é um racismo de preto para preto com base 

numa espécie de reivindicação de homo-

geneização de estatuto social. Olham para 

ti, um preto, e pensam que também devias 

ser servente! Caramba! Se aparece um whi-
te, um branco, correm para atender o tipo. 

O problema é a gorjeta, claro. Dizem que 

não percebem o que um cliente preto faz 

dentro de um restaurante na zona nobre 

da cidade se não consegue, no mínimo, 

dar uma gorjeta; querem transferir esses 

maus hábitos de receber trocos e conferir 

quinhenta por quinhenta. Só te conside-

ram branco quando soltas gorjetas, inde-

pendentemente da tua “chaparia”. Aí já és 

“mulungo”, já és white mesmo sendo preto. 

Pouco resulta ir ao restaurante trajado de 

branco. Os tipos leem a tua consciência. 

Adivinham se estás a progredir para bran-

co ou se te manténs preto. Não sei o que 

essa discriminação melhora no salário dos 

tipos. Mas, atenção: cuidado com os que 

não são pretos mas que falam um ou outro 

dialeto nacional. Esses são por tendência 

perigosamente racistas. Querem ser mais 

pretos que os pretos e fazem-no em nome 

de uma suposta exaltação de identidade. 

Concordas comigo? 

Enquanto isso, o colaborador, no jacto do 

sono induzido pela abordagem do Mestre, 

dormia embalado na animação da veloci-

dade. Só quando a carrinha se imobilizou 

na “Portagem” (Maputo-Matola) é que 

o jovem despertou. Dali dirigiram-se à 

farmácia mais próxima e prosseguiram a 

viagem. Depois de algum tempo, o colabo-

rador já apresentava uma nova disposição, 

a habitual. Chegados ao local pretendido, 

algures no Belo Horizonte, o colaborador 

observou o seguinte:

- Desculpa Mestre. Apanhei sono sem 

querer. Mas já estou melhor. Por causa 

da febre acho que sonhei com o Mes-

tre a falar de racismo. Pretos, brancos, 

mulatos ou mistos? Mas discriminou 

raças como a dos indianos, chineses e 

outras. O Mestre pareceu-me racista 

na terminologia usada. Podia ter dito 

“africanos” em vez de “pretos”. Mas, 

pronto: há africanos brancos, pretos, 

mulatos, de todas as cores. Acha mes-

mo que o racismo reside na pobreza? 

Temos, sim, que educar as pessoas a 

saberem lidar com as diferenças ra-

ciais, culturais, etc., a identificarem os 

excessos. Maus políticos criam sempre 

problemas raciais. É racismo termos 

99.99% de “azulinhos” pretos? Como o 

racismo nos coloniza!?

- Antes de descarregarmos os mate-

riais, abre-me o coleman – era o Mes-

tre. Tossiu ligeiramente e continuou: 

- Descobre-me uma dessas para re-

frescar a garganta. Tira uma “corona” 

para ti também. Ao trabalho! Não há 

racismo na nossa pintura.

No momento em que escrevo este 

artigo, as televisões internacionais, 

abrem os seus noticiários, com o 

tema, tornado obrigatório, do con-

tínuo crescimento de pessoas infectadas, 

pelo vírus conhecido pela sigla de CO-

VID-19, o  número de fatalidades e mais 

países de todos os continentes com cida-

dãos infectados. 

Infelizmente, desde os finais de Janeiro 

deste ano, estas notícias inevitavelmente 

contribuem para um estado de inquieta-

ção e ansiedade da população mundial. 

De novo, havia duas novidades: a queda 

abrupta do preço do petróleo, fruto de uma 

“guerra” comercial entre a Arábia Saudita 

e a Rússia e a queda vertiginosa das bolsas 

internacionais de uma forma que não se 

registava desde o século passado. Ou seja, 

o “vírus” atingiu a economia mundial, sem 

máscaras, nem protecções.

A conjugação destes três factores estão 

ligados entre si. O deflagrar de um novo 

vírus na China e a forma como este país 

reagiu à epidemia (deve ser elogiada, pois 

caso contrário teríamos hoje uma situação 

muito mais grave), originou uma contração 

económica. A segunda maior economia do 

mundo deixou de importar, entre outras 

matérias-primas, o petróleo. Abrandou, de 

forma significativa o seu comércio interna-

cional, dando razão à velha máxima de que 

um espirro na China provoca uma consti-

pação no mundo.

Diga-se que as instituições mundiais de-

moraram a reagir quando o coronavírus 

atingiu a China. Os primeiros comunica-

dos da OMS, aconselhavam que não havia 

nenhuma razão para limitar viagens, que 

não estávamos em estado de alerta, etc. 

Infelizmente, o cenário foi mudando para 

pior e hoje reconhecem que estamos peran-

te uma pandemia. A Itália, uma das maio-

res economias mundiais, entrou inteira em 

quarentena. Os números de infectados são 

cada vez mais assustadores. E demora-se a 

encontrar o antídoto. 

Também se registe que as organizações 

internacionais que regem a economia 

mundial não conseguiram antever as re-

percussões que um simples vírus teria 

para a saúde mundial e necessariamente 

o seu impacto económico. Provavelmen-

te, porque esperançados com as taxas de 

crescimentos que se previam para o ano 

de 2020. E retenha-se que na fase inicial 

desta pandemia o vírus estava contido na 

China e um abrandamento da economia 

chinesa era, para míopes sem óculos, um 

travão à rapidez do crescimento daquele 

país. Provavelmente ninguém esperava que 

o homem, no seu profundo conhecimento 

científico, fosse confrontado por um vírus 

que no entender de alguns especialistas só 

terminará em Junho. Só como exemplo, a 

aviação internacional, segundo números do 

insuspeito Financial Times, acumulou já 

prejuízos na grandeza de 113 mil milhões 

de dólares. Um pequeno exercício sobre a 

cadeia logística deste sector, que engloba o 

turismo, a restauração, entre outros, basta 

para chegarmos a uma amarga conclusão. 

Terá o COVID-19 impacto económico no país?
Por Fernando Amado Couto*

Todas as projecções feitas para o ano 2020 

terão que ser revistas. 

Esta pandemia deu-nos uma lição: a saúde 

pública passou a ser um tema fundamen-

tal nas políticas sociais de qualquer país. O 

COVID-19 confirmou a nossa fragilidade 

e constitui um desafio à ciência num mun-

do cada vez mais populoso e interligado 

entre si, por mais muros que se ergam, por 

mais barreiras nacionalistas que se afir-

mem.

Não sendo nem economista, nem analista, 

a razão destas reflexões, advêm de tentar 

ser um cidadão preocupado com o presente 

e o futuro do país. Será que Moçambique 

ficará imune a toda esta tragédia e incer-

tezas em que vivemos nos dias de hoje? 

Devemos aguardar para actuar? Ou termos 

planos de contingência preparados?

Penso que a resposta já foi dada. Louvável 

e meritório que o MISAU se tenha  pre-

parado para poder enfrentar a pandemia 

do coronavírus. Façamos votos que a pan-

demia não nos atinja. Pode-se discutir a 

utilidade clínica que nos aeroportos se faça 

alguma despistagem através do controlo da 

temperatura dos passageiros que entram 

no país. Mas não se pode negar o impac-

to psicológico que o acto de termómetro 

apontado à nossa cabeça têm para qualquer 

um. É um sinal de perigo, um alerta para a 

contenção. Para meu espanto, em viagem 

na Europa na semana passada, circulava-se 

livremente nos aeroportos. Nenhum tipo 

de controlo, tirando o passaporte e o cartão 

de embarque. Apenas centenas de pessoas 

com máscaras nos rostos nos fazia lembrar 

que havia uma ameaça vinda do exterior. 

Veio-me à memória a obra do escritor Al-

bert Camus “A Peste”, que nos conta como 

uma cidade na Argélia ficou em quarente-

na. Escrito há longos anos de uma actuali-

dade premente.

Certamente que a economia moçambicana 

não vai fugir à regra. As previsões de cres-

cimento, oxalá que esteja profundamen-

te errado, deverão ser revistas em baixa. 

Hoje, em certos segmentos da economia, 

confrontamo-nos com a dificuldade de ad-

quirir acessórios para equipamentos, com a 

impossibilidade de fornecer máscaras aos 

trabalhadores portuários e essa tendência 

deverá agravar-se a muitos outros itens do 

nosso dia a dia. Essas dificuldades com que 

nos debatemos, exigem rigor e contenção. 

Mais do que certo, a título de exemplo, o 

volume de cargas minerais manuseadas nos 

nossos portos, importante fonte de divisas, 

sofrerá um decréscimo. 

Temos, em nosso favor, alguns bons e maus 

exemplos de como enfrentar este inespera-

do desafio, provocado por um vírus volátil 

e mutante. Políticas monetárias, alívio das 

cargas fiscais, alívio da execução de crédi-

tos, estão a ser usados, por vários países, 

como estímulos à economia num clima 

adverso por razões completamente fora do 

nosso controlo. Não somos um país falha-

do. Somos e queremos ser um país falado 

por boas razões.

*empresário 
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A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto 
de Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distri-
to de Palma, no norte de Moçambique. Um contrato de fornecimento de 
ROV e serviços associados é necessário para auxiliar a execução de uma 
campanha de construção de poço como parte do projecto.

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas inte-
ressadas a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de 
ROV e serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o forneci-
mento de serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, fer-

para garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, 
de acordo com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada 
para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho

-
co, incluindo ferramentas e toda a tripulação necessária a ser instalada na 
plataforma e num navio ligeiro de construção (MPSV), com capacidade de 
trabalho de até 3000 m de profundidade. O sistema incluirá, entre outros, 
os seguintes componentes principais:

com torre;

Apresentação de Requisitos Preliminares:

1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P 
Mozambique Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.
com/opportunities/suppliers.
2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação 
de Interesse incluindo:

-
ca);

-
dades competentes;

-
recidos;

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de 
-

valente) e um Sistema de Gestão de Segurança.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
 Joint Venture

integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture

adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante 
que uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
 
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE ROV 
E SERVIÇOS ASSOCIADOS deve ser submetida até 17 horas do dia 30 
de Março de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O 
FORNECIMENTO DE ROV (VEÍCULO OPERADO 

REMOTAMENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambi-
que Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 
Mozambique.  A Remotely Operated Vehicle (ROV) and associated 
services contract is required to be provided to support the execution 
of a well construction campaign as part of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Remotely Ope-
rated Vehicle (ROV) and associated services which shall include, but 
not be limited to, the provision of management, personnel, proces-

-
ties as may be required to ensure that work is carried out safely and 
cost effectively in accordance with Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada’s requirements for the project.

Scope of Work Overview

The scope of work includes provision of work class ROV systems, 
including tooling, and all necessary crew to be located upon the rig, 
and on a light construction vessel (MPSV), capable of working in 3000 
m water depth. The system will include, but not be limited to, the 
following main components:

Preliminary Submission Requirements:

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozam-
bique Area 1, Limitada should register at http://www.mzlng.com/
opportunities/suppliers.
2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 
together with the following documentations;

-
vant authorities.

-

-
ces offered.

(or equivalent) and a Safety Management System.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be 

terms and conditions of the consortium. The period of its duration 
and the form of participation of the members of the consortium.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique 

Submission of an Expression of Interest does not guarantee that a con-
tractor will receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF REMO-
TELY OPERATED VEHICLE (ROV) AND ASSOCIATED SERVI-
CES th Mar-
ch 2020 to the following electronic address: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com. 

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
PROVISION OF ROV (REMOTELY OPERATED 

VEHICLE) AND ASSOCIATED SERVICES
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No quadro dos preparativos para a celebração dos seus 10 anos de existência, o 
conselho de administração do BNI decidiu à semelhança do que tem sido a prática 

do mesmo ano o Banco passou a ser detido em 100% pelo estado moçambicano que 

obstante o ambiente macroeconómico adverso;

Relativamente ao ano de 2019, as contas intercalares aprovadas pelo Banco de 

Enquadramento

Para a prossecução do seu mandato, o BNI à semelhança dos outros Bancos de 

abordar o contexto macroeconómico em que o BNI trabalhou, e depois avaliar, as 

Ambiente macroeconómico

num ambiente adverso acima descrito, a equipa do Conselho de Administração teve 

Estratégia de actuação e resultados alcançados 

PROMOÇÃO E 

FINANCIAMENTO AO 

DESENVOLVIMENTO

Apoio no desenvolvimento de empresas e projectos

e sector produtivo com impacto socio económico;

Melhoria da Qualidade de das ;

COMPETITIVIDADE E 

SUSTENTABILIDADE 

Crescimento sustentável do património do Banco

operacional e

COMPETITIVIDADE E 

SUSTENTABILIDADE 

do relacionamento institucional com os Stakeholde

Aumento dos de motivação, competências e

alinhamento às boas práticas internacionais

Pilares Objectivos Estratégicos

(109.31)

63.42 49.33 91.05 

323.65 
354.95 

187.83 

(45.89)
3.44 

94.49 

418.14 

773.09 

960.9

Evolução dos Resultados

Resultados anuais

Resultados acumulados

BNI prepara a comemoração dos seus 10 anos de existência com contínua tendência 
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100.00 328.40 

868.20 

1,993.60 

339.10 
58.80 

1,263.11 

428.40 

1,296.60 

3,290.20 
3,629.30 3,688.10 

4,951.21 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volume de Financiamento a economia (Milhões de MT)

Financiamento anual Financiamento acumulado

Rácio de Solvabilidade

Rácio de liquidez 

total)

dinheiro e em produtos no sentido de aliviar a dor de muitos moçambicanos que 

Relatórios e Contas anuais e intercalares e relatorios de disciplina de mercado no 

Evolução dos dividendos (Milhões MT)
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Transformamos  
oportunidades em futuro
A Vale Moçambique gera todos os anos 250 novos 

postos de trabalho e garante subsistência directa  

a mais de 3.500 famílias, de forma a fomentar  

a empregabilidade em Moçambique.

A Vale forma e capacita os quadros técnicos  

da empresa para assegurar o futuro de todos.

Moageira de Moatize*
O Programa de fomento ao auto-sustento tem o objectivo de garantir  

a segurança alimentar das famílias e comunidades.

*As iniciativas que decorrem desde 2012 na região de Cateme, em Tete, e ao longo 

do Corredor Logístico de Nacala, têm o objectivo de garantir a segurança alimentar 

das famílias e comunidades. Para isso, a Vale apoia a rede de extensão agrária local, 

através da disponibilização de técnicos, sementes melhoradas, adubos, pesticidas 

e uma fazenda modelo para formação. As principais culturas são: milho, mapira, 

feijão, abóbora e hortícolas diversas. Estes programas já beneficiaram 16.000 

famílias, no entanto, as campanhas de sensibilização da comunidade continuam  

a decorrer para garantir a continuidade dos ciclos de produção agrícola.
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

S
ILÊNCIO ESCANCARADO obra de Rui Nogar de-

via ser também a situação em que muitas famílias nas 

províncias vivem, em matéria de informação sobre os fi-

lhos a viver em Maputo. Mas antes, é dever da memória 

colectiva um tributo a Rui Nogar, falecido há 27 anos, a 

11 de Março, dia que, há 80 anos, nasceu o poeta Sebastião Alba. 

Nogar, o Senhor que liderou a AEMO, desde a primeira hora, a 

quem a geração CHARRUA deve muito e quase tudo.

 Sei por histórias contadas por Naíta Ussene, sempre que ele vai de 

férias a Angoche faz-se uma fila, em procissão para receber notícias 

dos seus filhos e familiares, a viver na capital. E Naíta lamenta, a 

cada pai desejoso por novidades, naquele seu tom peculiar «Não 

sei, há muito que não vejo o seu filho. Sabe, Maputo é como se 

fosse uma árvore, assim que alguém arranja uma sombra, desapa-

rece. Só nos vemos nos falecimentos». Desanimados os velhotes 

recolhem, de volta a casa, num silêncio mais escancarado do que o 

sugerido por Nogar. 

Quem nos lê nas províncias, por exemplo em Tete, onde nasceu 

Florentino Dick Kassotche sabe que ele não escondeu as novida-

des a Fernando Faustino, SG da ACCLIN, a Américo Fumo, nem 

ao vice- Ministro das Pescas.

Depois da visita à outra Guiné, Mc Roger, ele que sabe  

que patrão é patrão, cumpre, honrado, o dever de transmitir ao SG 

da Frelimo o que trouxe das terras de Obiangue. Resta saber se há 

promessas de mais barcos para a longa travessia à Inhaca. 

Mateus Kida e Bernardino Rafael sabem bem do valor da alegria 

de rever um parente em terras distantes de onde jaz o cordão um-

bilical. Desta vez mandaram passear o protocolo médico COVID 

- 19. Hã, era antes de chegar à John…

Adriano Maleiane e Eusébio Lambo acertaram todas contas pen-

dentes, talvez por receio de hoje ser sexta 13, aproveitaram esbanjar 

alegria, nunca se sabe o que nos calha no totobola…

David Simango passou por q0uase tudo que é pasta de trabalho 

de serviço público, de director de educação da cidade de Mapu-

to quando o conheci, a governador, edil, etc e tal. Mesmo assim 

Jorge Ferrão está pouco deslumbrado ao ver o tamanho do talhão 

na cabeça de um indivíduo tão experimentado, até em matéria de 

ausência. É a segunda vez que, eu e Simango nos vemos este ano, 

ele do lado de lá e eu a contar as horas, depois de ouvir a gritaria 

da rapaziada: «sextouuuu», esquecendo que a noite está para ser 

dividida entre a sorte e o azar!

Sexta 13, «A Noite Dividida»!
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Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto Naíta Ussene

A 
Decisão Final de Investi-
mento (DFI), do consór-
cio liderado pela multina-
cional norte-americana 

Exxon Mobil na bacia do Rovuma, 
poderá ser adiada devido a uma 
queda acentuada do preço de petró-
leo no mercado internacional, prevê 
a consultora Wood Mackenzie.
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Queda do preço de petróleo

Exxon Mobil poderá adiar 
Decisão Final de Investimento
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Em voz baixa
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    Dinheiro na hora!
  Solicite já 

A 
Universidade Politécni-
ca e a BDQ Mobile as-
sinaram, recentemente, 
em Maputo, um memo-

rando de entendimento, que tem 
por objectivo o fornecimento de 
Tablets aos estudantes da Esco-
la Superior Aberta (ESA), uma 
unidade orgânica da universida-
de, a preços bonificados.

O acordo, segundo Narciso Ma-

tos, reitor da Universidade Poli-

técnica, que falava à margem da 

cerimónia de abertura do ano 

lectivo 2020 da ESA, preconiza 

que o fornecimento dos referidos 

aparelhos (Tablets) seja efectuado 

aos estudantes de todas as delega-

ções em Moçambique.

“Nós chegamos a este acordo que 

acabamos de assinar, que permite 

que se vocês (estudantes) quise-

rem podem ao pagar a primeira 

Politécnica e BDQ firmam parceria
propina, obter o Tablet com ga-

rantia e seguro. O equipamento 

será entregue ao estudante com 

os conteúdos académicos já in-

corporados. Estou muito grato ao 

engenheiro Belmiro Quive”, refe-

riu Narciso Matos.

Por sua vez, Belmiro Quive, di-

rector executivo da BDQ, disse 

que o memorando enquadra-se 

no plano estratégico que é ofere-

cer soluções de produtos na área 

da comunicação. Para os estudan-

tes da Universidade Politécnica o 

dispositivo estará personalizado 

para facilitar o processo de apren-

dizagem e desenvolvimento do 

curso.

“Este tablet terá conteúdos de bi-

bliografia recomendada para além 

de informação geral. Nós dese-

nhamos este produto pensando 

especificamente no segmento do 

ensino à distância. 

A 
cultura do arroz na região 

do Vale do Zambeze vai 

conhecer uma nova dinâ-

mica, com o lançamento 
da Linha de Financiamento da 
Cadeia de Valor (LIFINCA) deste 
cereal, cujos objectivos principais 
são fortalecer e promover iniciati-
vas agro-empresariais dentro desta 
cadeia de valor, com enfoque no 
financiamento ao processamento 
e comercialização para estimular o 
incremento da disponibilidade do 
arroz nacional no mercado inter-
no. O lançamento desta linha, que 
terá a duração de cinco anos (2020-
2024), é uma iniciativa conjunta da 
Agência do Vale do Zambeze e da 
Gapi tendo como beneficiários ac-
tuais e potenciais actores do negó-
cio do arroz naquela região do país.
Falando no acto de lançamento da 
LIFINCA, realizado na semana 
finda, no distrito de Nicoadala, na 
província da Zambézia, o governa-

Gapi e Agência do Zambeze impulsionam 
cadeia de valor do arroz

dor desta província, Pio Matos, dis-
se esperar que esta iniciativa venha 
“resolver o problema de disponibi-
lidade de arroz nacional processado 
no mercado doméstico e em quan-
tidade significativa. Com este ins-
trumento trazido pela Gapi e pela 
Agência do Zambeze, esperamos 
também ver minimizados os pro-
blemas de comercialização do ex-
cedente dos produtores, o que terá 
como efeito imediato a melhoria 
da renda das famílias, tornando-as 
mais resilientes”.
“Com a LIFINCA pretendemos 
complementar os esforços existen-
tes para o fortalecimento da cadeia 
de valor do arroz, de modo a que 
se reduzam os níveis de importação 
deste cereal e se criem dinâmicas 
económicas locais como base de 
desenvolvimento das comunidades 
beneficiárias” considerou Roberto 
Albino, director geral da Agência 

do Zambeze.
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BCI e Câmara de 
Comércio Moçambique-
Itália renovam parceria
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A 
vila autárquica da 
Manhiça, na pro-
víncia de Maputo, 
acolheu, esta quarta-

-feira, o lançamento do “pro-

jecto renascer” que visa a 

construção a nível nacional de 

1.500 casas para populações 

que auferem entre um a cinco 

salários mínimos ao longo do 

presente quinquénio.

-

-

“Lançado projecto de casas 
acessíveis”
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-

-

-

“Continue andando , continue falando; política da identidade na arte afro-americana.”

Assim começou a época  2020 do DIALOGARTE, evento cultural que tem lugar todas as últimas quintas -feiras no núcleo de 
arte, sob a direção do Professor Severino Ngoenha.

Na passada sexta-feira, a ci-
dade de Maputo assistiu ao 
lançamento do livro “Quan-
do o Silêncio é Sujeito - Um 

Tributo à Glória de Sant’Anna”, 

projecto coordenado por Luís Lo-

forte e Edmundo Galiza Matos. O 

título da obra, por si, revela as verda-

deiras intenções dos seus coordena-

dores, que procuram enaltecer a vida 

e obra da poeta e professora Glória 

de Sant’Anna.
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Quando o silêncio é um 
sujeito que presta tributo 
à Glória de Sant’Anna
Por Lucas Muaga
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-
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