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Petrolífera francesa quer novas garantias de segurança em Afungi
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Pouyanné de novo em Maputo

Total pressiona Nyusi
S
ensivelmente duas semanas
após um ataque dentro do
perímetro de segurança do
projecto de LNG [gás natural liquefeito], em Afungi, o presidente da petrolífera francesa Total
SA, Patrick Pouyanné, esteve em
Maputo na segunda-feira para colocar ao chefe de Estado, Filipe Nyusi,
novas garantias de segurança para a
continuação do investimento no
projecto de gás na bacia do Rovuma.
A alegada pressão exercida por Pouyanné a Nyusi acontece após uma
confrontação entre as FDS e jihadistas havida a 01 de Janeiro na vila de
Quitunda, a localidade onde estão
reassentadas as famílias retiradas do
projecto de LNG dentro do perímetro de segurança e junto ao DUAT
[Direito de uso e aproveitamento da
terra], a designação porque é tratada
a área da concessão estabelcida para
as petrolíferas que têm o contrato
de extracção do gás em oﬀshore nas
áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma. Enquanto para a área 4 ainda não existe
uma DFI [decisão ﬁnal de investimento], a Total lidera o projecto de
exploração da área 1, onde há uma
projecção de investimento na ordem
dos 23 mil milhões de dólares americanos.
O ataque, que colocou em causa o
“mito” da impenetrabilidade das zonas de presença de multinacionais
na região e lançou dúvidas sobre a
viabilidade dos investimentos, obrigou a Total a organizar uma “ponte
aérea” para retirar a maior parte dos
seus trabalhadores do acampamento
em Afungi, deixando no local apenas o pessoal ligado à segurança e
manutenção e trabalhos urgente de
construcção e dragagem na costa adjacente à península.

Reforço de segurança
Segundo uma fonte governamental,

O presidente da petrolífera francesa Total, Patrick Pouyanné e o chefe de Estado, Filipe Nyusi, discutiram questões de
segurança em Afungi nesta segunda-feira, em Maputo.
NOTA: A foto é de Setembro de 2019, num encontro que teve lugar no Chimoio

Pouyanné e Filipe Nyusi acordaram
um novo reforço da segurança em
redor do empreendimento de gás
natural do consórcio liderado pela
Total em Cabo Delgado.
“A Total e o Governo estão em
sintonia: o que vai acontecer é um
reforço das medidas de segurança”,
assinalou a mesma fonte, sem, no
entanto, detalhar como vai acontecer
esse reforço.
Actualmente, especialistas em segurança estimam que a força que
garante a segurança ao perímetro
do projecto é composto por 700 homens. Esta força poderá ser aumentada para mil homens, segundo especialistas envolvidos na segurança
do empreendimento.
“O projecto é para continuar mantendo-se as datas previstas, ou seja,
início de exploração em 2024”, garantiu a mesma fonte.
Como o SAVANA escreveu recentemente, na Ilha Mayotte há a
possibilidade de posicionamento de
uma força especial (Legião France-

sa) para, em circunstâncias dramáticas, entrar em Afungi e assegurar
evacuações de emergência caso falhe
o dispositivo securitário do projecto
de LNG e também o patrulhamento
marítimo da zona por onde circula
a logística do projecto, a partir de
Pemba. Porém, não é líquido se estas
últimas questões, de natureza estratégica, chegaram a estar em cima da
mesa, na conversa entre Pouyanné e
Nyusi.
Mayotte é a principal ilha do arquipélago das Comores e continua a ser
uma possessão ultramarina francesa.
Está localizada no norte do Canal
de Moçambique, no Oceano Índico,
nomeadamente entre o noroeste de
Madagáscar e o nordeste de Moçambique.
A Total e o Governo têm um Memorando de Entendimento (MoU)
discutido e assinado em Julho/Agosto do ano passado, que pressupõe o
reforço de uma Força Conjunta
( JTF) para a segurança do projec-

Preocupante “incapacidade” regional

N

esta quarta-feira, a ministra das Relações
Internacionais e Cooperação da África do
Sul, Naledi Pandor, considerou
preocupante a “incapacidade”
dos países da África Austral para
encontrar uma solução conjunta
para a violência armada no norte
de Moçambique.
“A situação em Moçambique e a
nossa incapacidade como SADC
[Comunidade de Desenvolvimento da África Austral] em
acordar o tipo de apoio conjunto que poderemos providenciar,
continua a ser um enigma muito
preocupante para nós, o governo
sul-africano”, declarou Pandor.
Naledi Pandor falava numa videoconferência promovida pelo
instituto de política internacional
britânico Chatham House, com
sede em Londres, sobre o papel

Naledi Pandor,

regional e global da África do Sul.
A chefe da diplomacia sul-africana
sublinhou que Pretória “encetou todos os esforços possíveis junto do
Governo de Moçambique e para
delinear em conjunto uma agenda de apoio”, mas até ao momento

ainda não foi possível “concretizar exactamente a natureza do
apoio” que deverá ser dado ao
Governo moçambicano, “seja
através da Polícia, dos serviços
de informação, ou mesmo através das Forças Armadas”.
Naledi Pandor explicou ainda
que a SADC vai realizar uma
cimeira especial sobre “as incursões que temos acompanhado
naquele país e as várias acções
terroristas”, na província de
Cabo Delgado.
A cimeira extraordinária da
SADC, marcada para o dia 17
deste mês, em Maputo, com o
objectivo de debater a violência
armada em Cabo Delgado, foi
adiada sem data. Formalmente, o adiamento deveu-se ao
número crescente de infecções
causadas pela covid-19 em Moçambique.

to de gás natural. O MoU de Julho
substitui um outro assinado com
a Anadarko, em Março de 2019.
A participação da operadora norte-americana foi depois comprada pela
Total.
Na altura, a petrolífera francesa referiu que “a revisão do memorando
de segurança reﬂecte o aumento das
actividades na fase de construção e a
mobilização de uma maior força de
trabalho”.
Até agora têm decorrido, sobretudo,
actividades de construção de arruamentos, casas e armazéns e a fase
de aquisições por contrato (a designada fase de ‘procurement’), sendo
2021 o ano para arranque da fase de
ediﬁcação da cidade do gás e zona
industrial para liquefação do gás a
ser puxado para terra desde as perfurações no fundo do mar da bacia
do Rovuma. Há também um trabalho considerável na área do cais de
acostagem para o descarregamento
de materiais, na dragagem dos locais onde foram colocados hotéis
ﬂutuantes temporários e na extensão
da pista de aviação que vai permitir a
aterragem de aviões do tipo Boeing
737.
Na base do MoU de Julho, a participação da petrolífera francesa implica
apoio logístico à força de segurança,
incluindo víveres, transportes, comunicações e subsídios.
Já depois da assinatura do MoU de
Julho, as preocupações com a segurança na Península de Afungi obrigaram Patrick Pouyanné a deslocar-se a Maputo por duas vezes em
pouco mais de um mês para contactos com o presidente Filipe Nyusi.
Entre outras resoluções tomadas em
Setembro, há um encontro regular
em teleconferência e ao mais alto
nível, entre a direcção da Total e o
governo de Moçambique.
No encontro desta segunda-feira,
além de Patrick Pouyanné, e de Filipe Nyusi, participaram o ministro
dos Recursos Minerais e Energia,
Max Tonela, e os dois governantes ligados às FDS: o ministro do
Interior, Amade Miquidade, e o
ministro da Defesa, Jaime Neto. A

contra-propaganda ligadas aos sectores conservadores no interior da
Frelimo, perante os últimos ataques
próximos do perímetro do DUAT e
o incidente de Quitunda, tentaram
sugerir que as invocadas preocupações da Total sobre segurança visavam encobrir um surto massivo de
covid-19, o que foi desmentido ao
jornal por fonte autorizada do MISAU [Ministério da Saúde].
A violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária com cerca de duas mil mortes
e 560 mil pessoas deslocadas, sem
habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba, nos distritos do sul
da província e também em Nampula
e Niassa.
As acções dos jihadistas moçambicanos, no último ano, passaram a ser
reivindicadas pelo Estado Islâmico
[ISIS] desde 2019, mas a verdadeira
origem da rebelião continua em debate. O governo tem alguma diﬁculdade em admitir a natureza confessional do conﬂito dado o poderoso
lobby islâmico que ﬁnancia o partido
Frelimo.

Nyusi pede “atenção
acrescida”
Nesta quarta-feira, Filipe Nyusi apelou às Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) para terem
uma “atenção acrescida” na defesa
dos projectos de gás natural na província de Cabo Delgado.
A exortação de Nyusi foi feita na
tomada de posse do novo chefe do
Estado Maior General das FADM,
Eugénio Mussa, e do vice-chefe,
Bartolino Capitine, um general
oriundo das ﬁleiras da Renamo.
Um dos desaﬁos das FADM é “defender com garra todas as infra-estruturas e projectos económicos
em curso ou a ser desenvolvidos em
todo o território nacional, olhando
com uma atenção acrescida aos que
ocorrem na península de Afungi”,
assinalou Nyusi.
Nyusi descreveu como “terroristas”
os grupos armados que protagonizam ataques naquela província, assinalando que a violência armada na
região faz parte de uma estratégia
de pilhagem dos recursos naturais
do país.
“Os recursos naturais africanos têm
sido alvo de uma pilhagem sistemática, sendo Moçambique parte deste
continente, vê-se hoje mergulhado
em ataques terroristas com o mesmo
objectivo de pilhar as riquezas nacionais”, enfatizou Filipe Nyusi.
Os recursos naturais que deviam ser
uma salvação para o continente são
hoje uma maldição, apontou Nyusi.
O presidente moçambicano “pôs o
dedo na ferida” noutras reconhecidas limitações das forças armadas,
nomeadamente a logística, a coordenação com outras forças e o treino de
unidades especiais. Há uma grande
expectativa entre os analistas nacionais e internacionais nas reformas
que Eugénio Mussa possa imprimir
no teatro de operações.
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Cabo Delgado

SADC não tem passado da retórica – EIU

A

violência armada na
província de Cabo Delgado tem sido um tema
central na SADC, mas
a postura da organização tem-se
limitado a mera retórica, descreve
a última análise da Econimist Intelligent Unit (EIU), entidade de
estudos da prestigiada revista britânica sobre assuntos económicos
The Economist.
A EIU assinala que a última cimeira da entidade de defesa e
segurança da SADC evocou a
necessidade de “uma estratégia
integrada” no combate à violência
em Cabo Delgado, mas não houve avanços em direcção a acções
concretas.
As hesitações da SADC, prossegue a análise, podem estar relacionadas com receios de que uma
acção militar contra a insurgência
em Cabo Delgado pode ser prolongada e caótica.
“A SADC está dividida sobre o
grau de envolvimento militar na
luta contra os grupos armados no
norte de Moçambique e sobre a
premência de uma abordagem
política e económica no ataque
às raízes da insurgência em Cabo
Delgado”, refere a análise.
A EIU também assinala que o
reconhecimento pelo Governo
moçambicano da necessidade de
atacar a raiz sócio-económica da
violência em Cabo Delgado não
tem passado das palavras e o foco
tem sido a intervenção militar.
Perante a falta de um posicionamento claro da SADC, as autoridades moçambicanas têm mostrado maior inclinação para uma
cooperação militar bilateral, tendo espevitado o interesse da Tanzânia, vizinho de Moçambique a
norte, e Zimbábwe, refere aquela
entidade de pesquisa.
Por outro lado, a União Europeia
já anunciou que está disposta a
apoiar no treinamento de tropas e
prestação de apoio logístico. Descartou a possibilidade de destacamento de militares europeus no
campo de batalha.
A EIU frisa que o Presidente
moçambicano, Filipe Nyusi, tem
sublinhado o imperativo de uma
gestão cautelosa do apoio externo
na luta contra a insurreição em
Cabo Delgado, apontando a necessidade de desenvolvimento de
capacidade interna.
O apoio externo vai ajudar a conter o avanço da insurgência, mas
vai levar tempo a mobilizar e produzir resultados na guerra contra
os insurgentes, alerta aquela entidade.
A ameaça de regionalização do
conﬂito é uma realidade, continua
a análise, lembrando o ataque no
à Tanzânia em Outubro atribuído
aos grupos armados que actuam
no território moçambicano.

Nesse sentido, a situação política vai conhecer uma degradação
acentuada nos próximos tempos,
devido à acção de “grupos islamitas”.

Ligeira retoma económica

Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi e o chefe de Estado zimbabweano,
Emerson Mnangagwa, numas das reuniões da Troika da SADC em Harare.

As autoridades moçambicanas
vão manter o controlo do território e assegurar a protecção das
áreas de implementação dos projectos de gás natural na província
de Cabo Delgado, assinala.
A EIU prevê a deterioração da situação humanitária, numa altura

em que cerca de 560 mil pessoas
foram obrigadas a fugir das suas
zonas de origem devido à acção
dos grupos armados em Cabo
Delgado.
Cerca de 2.400 pessoas morreram
devido ao conﬂito na região, continua.

No plano económico, o EIU diz
esperar que o país registe um ligeiro crescimento entre 2021 e
2022, com a retoma no carvão,
depois de uma queda em 2020.
O Produto Interno Bruto (PIB)
poderá acelerar em 2023, com o
desenvolvimento dos projectos de
gás natural na província de Cabo
Delgado.
O déﬁce ﬁscal vai baixar de uma
estimativa de 13,7% do PIB em
2020 para 10% do PIB em 2021 e
para 6% em 2023, como resultado
de cortes na despesa.
Em 2024, o déﬁce vai expandir
para 6,7%, devido a um aumento da despesa que será provocado
pela realização das sétimas eleições gerais.
O déﬁce da conta corrente vai
baixar para 32,3% do PIB em
2021 e para 6% em 2023, como
resultado de um corte na despesa.
Em 2024, o déﬁce vai aumen-

tar 32,3% do PIB à medida que
as exportações forem crescendo
(de uma estimativa de 32,7% em
2020) e para 34,7% do PIB em
2023, como resultado do aumento
das importações para os projectos
de gás natural, baixando para 33%
do PIB em 2025, quando arrancarem as exportações de gás.
O EIU não tem dúvidas de que
a situação política no período
2021-2025 continuará desaﬁador,
devido ao impacto sócio-económico da covid-19.
Com a debilidade económica prevalecente e o reduzido espaço ﬁscal para um sistema de protecção
social eﬁcaz é previsível o aumento de tensões sociais.
Ainda assim prossegue a análise,
o controlo de poder pela Frelimo
não estará em causa, porque o
partido exerce um forte domínio
sobre a vida no país, através das
Forças de Defesa e Segurança.
Em relação à Junta Militar da
Renamo, a EIU prevê o enfraquecimento das suas acções, por
força da capitulação de ﬁguras
próximas da dissidência e da perseguição pelas Forças de Defesa e
Segurança.

Covid-19

Morreu MNE do Zimbábwe

O

ministro dos Negócios Estrangeiros do
Zimbabwe, Sibusiso
Busi Moyo, morreu
nesta quarta-feira, vítima de
covid-19, anunciou a Presidência daquele país. Moyo
foi o militar que anunciou a
tomada do país pelas Forças
Armadas zimbabueanas, que
levou à queda de Robert Mugabe, em 2017
Moyo morreu aos 61 anos de
idade num hospital de Harare, conﬁrmou o porta-voz
da Presidência, George Charamba, numa declaração.
O próprio Presidente do
Zimbabwe,
Emmerson
Mnangagwa, conﬁrmou a
morte do ministro e partilhou
uma mensagem de homenagem ao falecido veterano da
luta do país pela independência.
“O Zimbabwe perdeu um
funcionário público dedicado
e um verdadeiro herói e eu
perdi um amigo. Lutou toda
a sua vida para que o Zimbabwe pudesse ser livre. Que
descanse em paz”, escreveu o
chefe de Estado, na rede social Twitter.

sentamento Rural e oﬁcial da
força área daquele país. Shiri
perdeu a vida aos 65 anos de
idade.

Malawi

Sibusiso Busi Moyo,

Moyo, um general do exército aposentado, ﬁcou conhecido em ﬁnais
de 2017 pelo seu papel na tomada
do poder pelos militares que levou
à demissão forçada do ex-presidente Robert Mugabe, após quase
quatro décadas no poder.
O homem que mais tarde se tornaria ministro dos Negócios Estrangeiros foi encarregado de aparecer
na televisão pública do Zimbabwe
às primeiras horas da manhã de 15
Novembro de 2017 para anunciar,
de uniforme, que os militares tinham tomado o controlo do país.
A operação levaria à demissão de
Mugabe - forçada pelas Forças

Armadas e pela própria liderança
do seu partido, a União Nacional
Africana do Zimbabué – Frente
Patriótica (ZANU-PF) - uma semana mais tarde.
Moyo é o segundo membro do
executivo do Zimbabwe a morrer
da covid-19 em apenas alguns dias.
Ellen Gwaradzimba, ministra para
os Assuntos Provinciais de Manicaland – uma província do país a
leste de Harare, na fronteira com
Moçambique – morreu no passado
dia 15 aos 60 anos de idade.
No ano passado, o Zimbabwe
perdeu, Perrance Shiri, Ministro
das Terras, Agricultura e Reas-

No dia 12 do corrente mês,
o Malawi chorou a morte de
dois ministros seus. Trata-se
do ministro do governo do
local, Lingson Belekanyama,
e o ministro dos transportes e Obras Publicas, Mohammad Sidik Mia. Ambos
são membros do partido
do Congresso do Malawi
(PCM), o principal parceiro
de uma coligação que impulsionou o presidente Lazarus
Chakwera a assumir o poder
governativo do país.
Sidik morre como vice-presidente do partido, aos 56
anos. Ainda no corrente ano, o
Malawi lamentou a morte do
governador do Banco Central,
Francis Perkamojo, e do principal secretário do Ministério
da Informação, Ernest Kantchentche.
Em Dezembro de 2020, o primeiro ministro do Eswatini,
Ambrose Dlamini, morreu
também, aos 52 anos nas mesmas circunstâncias.
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Jaime Neto diz que futuro de Nyongo será por via militar

Caça ao homem
A
Por Raúl Senda

General de Exército Paulino José
Macaringue (2008-2013).

parentemente, está tudo
decidido. A intenção de
Mariano Nyongo de negociar com o governo para a
restabelecimento da paz na região
centro do país, mais concretamente
nas províncias de Sofala e Manica,
fica sem efeito. O futuro de Mariano Nyongo, presidente da Junta
Militar da Renamo ( JMR) e seus
seguidores, será decidido pela via
militar.

Segundo o ministro da Defesa Nacional (MDN), Jaime Neto, o Comandante Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, deu
oportunidade a Mariano Nyongo,
para se retirar das matas e juntar-se
à sociedade através do processo de
Desarmamento, Desmobilização e
Reintegração (DDR), mas desperdiçou a chance e continuou com os
ataques à população civil e contra os
bens públicos e privados.
Foi a 24 de Outubro 2020, durante
a visita à província de Cabo Delgado, que Filipe Nyusi anunciou uma
trégua na perseguição das Forças de
Defesa e Segurança (FDS) à autoproclamada JMR.
Na altura, Nyusi aﬁrmou que iria
instruir as FDS para, a partir do
dia 25 de Outubro, no intervalo de
uma semana, pararem de perseguir a
JMR a ﬁm de dar oportunidade ao
grupo de voltar ao diálogo.
Contudo, a pretensão do chefe de
Estado não foi avante, alegadamente porque, a JMR nunca foi, oﬁcialmente, comunicada das intenções
do executivo. Na altura, Nyongo
mostrou-se aberto para o diálogo,
mas na condição de ser com o chefe
de Estado.
Já no dia 23 de Dezembro de 2020,
foi a vez de Mariano Nyongo declarar um cessar-fogo unilateral e, em
simultâneo, a sua total disponibilidade para negociar com o governo.
Na mesma altura, Nyongo anunciou
a criação de uma equipa que viria a
capital do país para o diálogo.
O desejo de Nyongo nunca foi publicamente respondido pelo governo, que, aparentemente, optou pelo
silêncio. Foi o enviado especial do
Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto, Mirko
Manzoni, que veio ao terreiro aﬁrmar que havia um ambiente propício para o diálogo entre o governo
e a JMR.
Entretanto, segundo as declarações
de Jaime Neto, esses capítulos já
não são válidos e, neste momento,
as FDS estão no terreno a fazer o
trabalho com vista a perseguição e
captura de Mariano Nyongo e seus
seguidores.
Nesta quarta-feira, circularam informações segundo as quais, Mariano Nyongo tinha sido capturado
pelas FDS. A informação foi avançada pela propaganda governamental instalada nas redes sociais.
Confrontado sobre o assunto, o ministro da Defesa disse: “aguardem

Quem são os
empossados?

Repor a ordem na zona centro e restabelecer a paz em Cabo Delgado são palavras de ordem de Nyusi
ao novo comando das FADM

pelas notícias, porque as FDS estão
no terreno a fazer o seu trabalho”.
Aliás, no discurso que proferiu esta
quarta-feira, durante a cerimónia de
tomada de posse do novo Chefe de
Estado Maior General das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (EMGFADM), Eugénio Ussene Mussa e do seu vice, Bertolino
Jeremias Capetine, Filipe Nyusi deixou claro que a missão imediata do
novo comando das forças armadas
é de restabelecer a paz no norte da
província de Cabo Delgado e repor
a ordem na região centro do país.
Nesta quarta-feira, o SAVANA
tentou entrar em contacto com o líder da JMR, mas nenhum dos seus
contactos encontrava-se disponível.

Horizonte virado para a
pólvora
Três dias depois de visitar a República Unida de Tanzânia e dialogar
com o seu homólogo, John Magufuli sobre a situação de Cabo Delgado,
Filipe Nyusi mandou cessar funções,
do cargo de Chefe de EMGFADM,
o general Lázaro Menete e no seu
lugar promoveu o Comandante do
Teatro Operacional Norte, Eugénio
Mussa.
Eugénio Mussa, que estava em
Cabo Delgado desde Outubro de
2020, fez parte da delegação presidencial que esteve na Tanzânia que,
também contou com o Comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael.
Eugénio Mussa, um operacional
respeitado pelos seus pares, ingressou nas forças armadas em Dezembro de 1974.
As mexidas nas Forças Armadas
acontecem numa altura em que, ao
nível governamental tomou-se a
decisão de resolver a instabilidade
que se vive na região centro do país
por via militar e, na mesma altura
em que, as FDS reivindicam alguns
avanços no combate aos insurgentes
na província de Cabo Delgado desde a chegada de Mussa.
No seu discurso, Filipe Nyusi aﬁrmou que a indicação daqueles dois

altos oﬁciais visa imprimir maior
dinamismo no seio do exército nacional.
Para Nyusi, o país está a enfrentar
desaﬁos atípicos pelo que, era imperioso que se encontrasse pessoas
à altura de enfrentar esses desaﬁos
e superá-los.
“O juramento que acabamos de
testemunhar simboliza um acto de
renovadas forças para as Forças Armadas que a partir de hoje, contam
com uma nova direcção e por outro
lado, o acto representa por parte dos
empossados a renovação do compromisso que assumiram quando
juraram a bandeira”, disse.
Referiu que as acções terroristas na
província de Cabo Delgado e da
JMR na região centro são hoje os
maiores desaﬁos que precisam de
ser respondidas com contundência e
eﬁcácia combativa.
Para Filipe Nyusi, a Moçambique
coloca-se, hoje, desaﬁos e ameaças
que clamam por uma maior acutilância, dinamismo e eﬁcácia na acção das FADM e que, para que esse
objectivo se concretize impõem-se o
aprimoramento dos níveis organizacionais e de combatividade.
Recordou que novas cheﬁas militares tomam posse numa altura em
que o país vive um dos seus piores
momentos que até podem colocar
em causa a nossa soberania e, para
tal, deixou alguns recados.
Filipe Nyusi disse que o novo comando das FADM deve proporcionar um ambiente em que prevaleça
a empatia entre o comando e os comandados, a todos níveis, de modo
a assegurar que as ordens emanadas
sejam cumpridas na integra.
Cabe ao reinado de Eugénio Mussa assegurar a permanente e maior
índice da prontidão combativa as
FADM; garantir o asseguramento
logístico oportuno, completo e ininterrupto das FADM, além de iniciar
o processo de rejuvenescimento das
Forças Armadas tendo como referências os jovens de 25 anos de
idade de modo a torna-los mais ﬂexíveis, hábeis e motivadas.

Filipe Nyusi quer que as FADM
tenham boas relações com as comunidades locais, para além de intensiﬁcar a coordenação e interação
com os veteranos da luta armada de
libertação nacional.

General da Renamo
Filipe Nyusi também exonerou Raúl
Luís Dique do cargo de Vice-Chefe
de EMGFADM. Porém, manteve a
tradição herdada desde os tempos
do Acordo Geral de Paz e indicou
um oﬁcial vindo da Renamo para
ocupar o posto deixado por Raúl
Dique.
Trata-se de Bertolino Jeremias Capetine, que deixa o cargo de vice-comandante do Exército para novas funções.
A indicação de Eugénio Mussa
veriﬁca-se quatro anos depois deste ter sido exonerado, pelo próprio
chefe de Estado, do cargo de Comandante do Exército, cargo que
ocupou de 2010 até 2016.
Como comandante do Exército,
Eugénio Mussa terá sido responsável pelas duas missões que visavam o
aniquilamento do líder da Renamo,
Afonso Dhlakama, nos dias 12 e 25
de Setembro de 2015, nos distritos
de Macossa e Gondola, na província
de Manica.
Os dois fracassos terão custado o
posto tendo sido acantonado na
Comando do Serviço Cívico de
Moçambique.
Coincidência ou não, Eugénio
Mussa rendeu Lázaro Menete do
comando do EMG. Antes, foi Menete que substituiu Mussa na direcção do Comando do Exército.
Eugénio Mussa é o terceiro chefe de
EMG no reinado de Filipe Nyusi e
sétimo na história de Moçambique
independente.
Além de Eugénio Mussa (2021)
e Lázaro Menete (2017 -2021),
o EMGFADM foi dirigido pelo
Coronel-general Sebastião Marcos
Mabote (1975-1987), Tenente-general António Hama Thai (19871994), General de Exército Lagos
Henriques Lidimo (1995-2008) e

Eugénio Ussene Mussa, nasceu
a 08 de Julho de 1957, no distrito
de Moma, província de Nampula. Ingressou nas Forças Armadas
pouco antes da proclamação da
independência nacional. Foi a 23
de Dezembro de 1974. Recebeu a
instrução militar na província de
Nampula e depois na actual escola
de formação de Sargentos de Boane
(província de Maputo).
Em 1977, parte para Cuba onde
foi prosseguir com os estudos. Dois
anos depois regressa ao país onde
foi afectado na escola de sargentos
de Boane, como comandante da
companhia, tendo progredido para
comandante de batalhão e chefe das
operações.
No ano de 1984 parte para Tanzânia
para prosseguir com a formação.
Pouco tempo depois regressa ao país
e é indicado chefe das forças especiais.
Em 1987, parte para União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) e regressa em 1989 para
dirigir a Brigada de Infantaria de
Cuamba (Niassa).
Pouco tempo depois, Eugénio
Mussa deixa Cuamba para Maputo
onde passou a exercer as funções de
Comandante Militar Provincial de
Maputo.
Depois do Acordo Geral de Paz,
Mussa regressou a Cuamba onde
ﬁcou até o ano 2000 quando foi
promovido para o cargo de Vice-Comandante da Região Norte.
Em 2005 assumiu o cargo de director da Escola Militar de Nampula
por alguns meses, visto que, no mesmo ano passou a dirigir o Comando
Militar Centro até 2007.
Em 2008 assumiu o posto de vice-comandante do Exército para, em
2010, ascender ao cargo de comandante do Exército até 2016. No
mesmo ano, passou para Comandante do Serviço Cívico de Moçambique até 2021, quando ascendeu o posição actual.
Bertolino Jeremias Capetine, promovido de Brigadeiro para Major-General, ingressou nas FADM no
quadro da formação do exército único depois dos Acordos Geral de Paz.
Natural de Inhambane, Capetine
iniciou a sua carreira militar no então movimento rebelde, a Renamo.
Nas FADM, dentre várias funções
dirigiu a Brigada de Infantaria de
Chókwè (Gaza). Esteve vários anos
na República de Angola a estudar.
Em 2010, foi nomeado por Armando Guebuza, então Chefe de Estado, vice-comandante de Exército
e tinha como superior hierárquico
Eugénio Mussa. Esta é a segunda
vez que os dois oﬁciais voltam a trabalhar juntos na direcção das Forças
Armadas.
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Partiu um incontornável

M

ário Ferro era
mesmo do tempo em que jornalismo e humor
conseguiam andar de mãos
dadas. Já no Hospital Privado de Maputo, para onde
foi levado após passar mal e
tanto relutar – porque não
queria saber de sair de casa -,
perguntou “quem vai pagar a
conta”, de acordo com o relato do filho Mauro Ferro.
Até ao fecho da nossa edição,
não se conhecia a derradeira causa da morte de Mário
Ferro, mas a família aguardava um teste à covid-19, porque o antigo jornalista apresentava sintomas associados
à terrível pandemia.

puto, mas o estabelecimento
aceitou prestar assistência ao
jornalista fora da enfermaria.
Chegou consciente ao Hospital Privado de Maputo, mas
40 minutos depois, a família
recebeu um telefonema com
uma fatídica mensagem.
Mário Ferro tinha deixado o
mundo dos viventes.
Nascido a 05 de Maio de
1949, Mário Ferro exerceu
jornalismo durante vários
anos, sobretudo no Notícias
da Beira (NB), na capital de
Sofala, onde passou a sua
fase mais irreverente e contestatária. Com Heliodoro
Baptista (já falecido), Manuel Rodrigues e Fernando
Veloso encabeçou um grupo
de proﬁssionais no NB que, à

te da Associação Moçambicana das
Empresas de Publicidade, Marketing
e Relações Públicas e ocupou também o cargo de presidente da Confederação de Publicidade dos Países de
Língua Portuguesa.
Para muitos jornalistas, sobretudo, os
que abraçaram a proﬁssão logo após
a independência, era uma referência,

porque foi pela sua mão que se ﬁzeram proﬁssionais.
A comunicadora Anabela Adrianopoulos escreveu: “um amigo,
professor e um colega acaba de
morrer: um mestre e referência da
comunicação social no nosso país,
Mário Ferro”.
“Obrigado mestre”, reagiu Antó-

nio Carrasco, antigo director
do Instituto de Comunicação
Social (ICS) na sua página do
“Facebook”.
“Mais um embondeiro do
nosso jornalismo caiu. Ensinaste-nos muito. Estou de
coração partido”, escreveu a
jornalista Ângela Chin.

Resumo do Observador Rural N° 100
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DAS
PESCAS EM MOÇAMBIQUE
Nelson Capaina1
15 de Janeiro de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/
publicacoes/or-100/

Mário Ferro

Em declarações aos jornalistas, Mauro, que há muito encarna a liderança empresarial
da família Ferro, disse que o
pai tinha duas condições que
o tornavam vulnerável à covid-19: era fumador e hipertenso.
O mal-estar começou na
quinta-feira da semana passada, após receber a notícia da
morte da ﬁlha por doença, em
Portugal.
Teve o primeiro atendimento
em casa, na sequência de uma
crise de hipertensão, mas um
novo abalo na saúde tornou
inevitável a ida ao hospital.
Começou por resistir a sair
de casa, mas acabou cedendo,
perante a deterioração do seu
estado.
A falta de camas impediu que
fosse internado no interior
do Hospital Privado de Ma-

margem das orientações do
partido único, invectivava
contra a corrupção e o oportunismo que já campeavam
nos primeiros anos da independência. Na altura era
dirigente da província Armando Guebuza. O grupo é
rapidamente desmantelado
e Ferro é transferido para
Maputo onde durante largos anos assumiu posições
de liderança no Notícias e
no jornal Domingo. Abandona depois a proﬁssão para
se ligar à criação da empresa
estatal de publicidade Intermark e, mais tarde, para fundar, em 1999, a privada Ferro
& Ferro, empresa que se viria
a tornar numa das mais conhecidas no mercado da comunicação institucional.
Nessa faceta, foi presiden-

RESUMO
As pescas têm sido de uma importância social e económica
relevante, principalmente para as comunidades locais que
dela dependem de forma directa e indirecta. Na última
década, o sector passou por reformas administrativas
que impactaram grandemente no seu desenvolvimento.
O presente documento descreve o desempenho do
sector, observado no período 2010-2019. Mostra que a
ÞŘǣȖʩOÞyŘOÞ _s ǋsOȖǋǣŸǣ ʩŘŘOsÞǋŸǣ ÞŘǼsǋŘŸǣ ƼǋżƼǋÞŸǣ
determinou o recurso a apoios da cooperação internacional
através de donativos e empréstimos. Como consequência
desta necessidade, surgiram vários projectos de
desenvolvimento da pesca, todos eles orientados para a
criação de condições para a prática da pesca, procurando
maximizar os resultados globais da pesca como uma
actividade produtiva. O texto conclui que a produção
foi crescendo e, portanto, a disponibilidade de pescado
para o consumo interno e as exportações. No entanto,
as exportações estão associadas à pesca industrial,
enquanto a pesca artesanal está, directa e indirectamente,
relacionada com a distribuição local de renda, geração de
emprego e oportunidades de negócios.
Palavras chave: pesca artesanal, pesca semi-industrial,
pesca industrial, recursos pesqueiros

Doutor em desenvolvimento rural no Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, Universidade
de Córdoba (UCO).
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Sistema Electrónico de Selagem
e Rastreio de Carga em Trânsito (SEERC)

O Governo, através da Autoridade Tributária,
lançou o Sistema Electrónico de Selagem e Rastreio de Mercadorias (SEERC).
O QUE É O SEERC?
O SEERC é sistema que permite a selagem
electrónica e rastreio de carga em trânsito,
em tempo real, através de sistema de GPS/
GPRS.
O sistema, com recurso à tecnologias de
ponta, garante a selagem electrónica,
rastreio/monitoramento e actuação das
autoridades em caso de tentativas de furto/
desvio ou contrabando.
O SEERC permite a selagem de carga
contentorizada, carga a granel e combustível
transportado em tanques, tanto por via
rodoviária assim como ferroviária.

BENEFÍCIOS DO SEERC
Aumento de receitas para
o Estado;
Redução das perdas/
furtos e prejuízos para a
economia moçambicana
Maior segurança das
mercadorias durante o
transito em Moçambique.

IMPACTO DO SEERC NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Protecção do empresariado nacional
da concorrência desleal resultante
do contrabando;
Redução de custos de operação e
de transacção;
Rapidez na saída de mercadorias
devido à redução do tempo de
desembaraço;
Aumento da competitividade do
nosso país como corredor
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTORIA PARA AVALIACÃO DA ESTRATÉGIA DO PAÍS
E ANÁLISE SITUACIONAL
Referência Nº01/PLAN/CO/2021
A Plan International é uma organização independente de
desenvolvimento e humanitária que promove os direitos das
crianças e a igualdade para as meninas. Trabalhando com
crianças e jovens, nossos apoiantes e parceiros, o nosso
objectivo é combaterDVUDt]HVGRVGHVD¿RVHQIUHQWDGRVSRU
meninas e todas as crianças vulneráveis, apoiando os direitos
das crianças desde o nascimento até que atinjam a idade
adulta, permitindo que se preparem e respondam as crises e
adversidades.
A Plan International Mocambique pretende contratar os
serviços de consultores para a realização de duas peças de
trabalho no âmbito do desenvolvimento da sua nova estratégia
no País, nomeadamente:
1)

Avaliação da Estratégia do País

%

Objectivo

LQIRUPDUiHRULHQWDUiRGHVHQYROYLPHQWRGDQRYD(VWUDWpJLD
de País da Plan International Moçambique
%

Conteúdo da proposta

O consultor terá a responsabilidade geral pela submissão de
um relatório de Análise Situacional de qualidade de acordo
com as normas e padrões aceitáveis internacionalmente. O
FRQVXOWRUGHYHUiDSUHVHQWDUSURSRVWDVWpFQLFDVH¿QDQFHLUDV
detalhadas para a realização deste trabalho, de acordo com
RVWHUPRVGHUHIHUrQFLDGHVHQKDGRVSDUDRHIHLWR
%

Requisitos exigidos

2FRQVXOWRUGHYHWHUDVVHJXLQWHVTXDOL¿FDo}HVSDUD
FRQGX]LUFRPH¿FiFLDDWDUHIDSURSRVWD
%
Graduação avançada em ciências sociais e / ou áreas
D¿QV

O principal objectivo da avaliação da estratégia é medir a %
Excelente conhecimento do CRC, seu princípio e
situação actual para avaliar o progresso na implementação
padrões e práticas de direitos humanos, instrumentos
GRSODQRHVWUDWpJLFRFRPrQIDVHQRVREMHFWLYRVHVWUDWpJLFRV
jurídicos
internacionais,
Convenção
sobre
a
da Estratégia do País durante o período de 2016 até à data.
Eliminação de todas as Formas de Discriminação
%
Conteúdo da proposta
Contra as Mulheres (CEDAW), Mundo Adequado às
O consultor terá a responsabilidade geral pela submissão de Crianças (WFFC) e os Objetivos de Desenvolvimento
um relatório de avaliação da estratégia de qualidade de acordo Sustentável (ODS)
com as normas e padrões aceitáveis internacionalmente. O
([SHULrQFLDSUR¿VVLRQDODQWHULRUQDiUHDGHGLUHLWRVGD
FRQVXOWRUGHYHUiDSUHVHQWDUSURSRVWDVWpFQLFDVH¿QDQFHLUDV %
criança,
proteção da criança, direitos humanos, abordagem
detalhadas para a realização deste trabalho, de acordo com
GHSURJUDPDomREDVHDGDHPGLUHLWRVHIRUWHFRQKHFLPHQWR
RVWHUPRVGHUHIHUrQFLDGHVHQKDGRVSDUDRHIHLWR
QDiUHDGHLJXDOGDGHGHJpQHURLQFOXVmRHGH¿FLrQFLD
%
Requisitos exigidos
%
Excelente capacidade de pesquisa nas áreas de
2FRQVXOWRUGHYHWHUDVVHJXLQWHVTXDOL¿FDo}HVSDUD
ciências
sociais, legislação e desenvolvimento baseado em
FRQGX]LUFRPH¿FiFLDDWDUHIDSURSRVWD
direitos
%
Graduação avançada em ciências sociais e / ou áreas
%
&DSDFLGDGHGHSURMHFWDURXUHFRQKHFHUIHUUDPHQWDV
D¿QV
H¿FD]HV SDUD XVDU EHP FRPR RULHQWDU RXWURV VREUH R VHX
%
Sólida experiência em Educação, WASH, Segurança uso
Económica e SRHR
%
Capacidade de sintetizar grandes quantidades de
%
([SHULrQFLDSUR¿VVLRQDODQWHULRUQDiUHDGHGLUHLWRVGD LQIRUPDo}HVFRPELQDQGRGDGRVTXDQWLWDWLYRVHTXDOLWDWLYRV
criança, proteção da criança, direitos humanos, abordagem
Excelente conhecimento e compreensão dos papéis e
GHSURJUDPDomREDVHDGDHPGLUHLWRVHIRUWHFRQKHFLPHQWR %
IXQo}HVGDVRFLHGDGHFLYLOHPYiULRVFDPSRV
QDiUHDGHLJXDOGDGHGHJpQHURLQFOXVmRHGH¿FLrQFLD
Conhecimento do contexto de Moçambique e boa
%
Excelente capacidade de pesquisa nas áreas de ciências %
cooperação
e experiência em trabalhar com o Governo e
sociais, legislação e desenvolvimento baseado em direitos
organizações internacionais são necessários
%
&DSDFLGDGH GH SURMHFWDU RX UHFRQKHFHU IHUUDPHQWDV
Experiência comprovada na condução de estudos
H¿FD]HVSDUDXVDUEHPFRPRRULHQWDURXWURVVREUHRVHXXVR %
qualitativos e quantitativos participativos sensíveis ao
%
Capacidade de sintetizar grandes quantidades de
gênero
LQIRUPDo}HVFRPELQDQGRGDGRVTXDQWLWDWLYRVHTXDOLWDWLYRV
%
Excelentes escrita em Inglês e Português.
%
Excelente conhecimento e compreensão dos papéis e
Um plano de trabalho mais detalhado será desenvolvido
IXQo}HVGDVRFLHGDGHFLYLOHPYiULRVFDPSRV
em conjunto com o/os consultor/es para ambas as peças.
%
Conhecimento do contexto de Moçambique e boa As entidades concorrentes podem solicitar os Termos de
cooperação e experiência em trabalhar com o Governo e 5HIHUrQFLD GR &RQFXUVR SDUD  H  DWUDYpV GR VHJXLQWH
organizações internacionais são necessários
endereço
electrónico:
applications.mozambique@plan%
Experiência comprovada na condução de estudos international.org
qualitativos e quantitativos participativos sensíveis ao gênero

$V SURSRVWDV WpFQLFDV H ¿QDQFHLUDV DVVLP FRPR RV RXWURV
UHTXLVLWRVH[LJLGRVGHYHUmRVHUVXEPHWLGRVHPIRUPDWRItVLFR
%
Excelentes escrita em Inglês e Português.
em envelope selado e com assunto “Revisão da Estratégia
2)
Análise Situacional do País
de País”, ou “Análise Situacional do País’ FRQIRUPH R
caso, até ao dia 26 de Janeiro de 2021, pelas 12:00 horas,
%
Objectivo
no seguinte endereço: Plan International Mozambique,
2SULQFLSDOREMHFWLYRGD$QiOLVHGD6LWXDomRpIRUQHFHUXPD Rua Justino Chemane, 271Sommerschiel II, Maputo, e
YLVmRJHUDOFRQ¿iYHOGRVGLUHLWRVGDVFULDQoDVFRPXPIRFR pelo endereço electrónico applications.mozambique@planparticular nos direitos das meninas em Moçambique, que international.org
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Destaque Rural nº 113
13 de Janeiro de 2021
DESAFIOS E RISCOS ECONÓMICOS
DE MOÇAMBIQUE PARA 2021
João Mosca
Aquando da elaboração, em princípios de 2020, do
texto sobre os riscos da economia moçambicana em
2020, antes de surgir a pandemia, foi perspectivado
um crescimento baixo (entre 3% a 4%), uma redução das exportações, devido à baixa de produção de
carvão (a Vale tinha anunciado a paralisação da proGXomRGXUDQWHPHVHV DPDQXWHQomRGDLQÀDomR
embora existissem pressões (dívida pública, preços
internacionais, despesismo do Estado e crescimento
baixo) e relativa estabilidade cambial (possível ligeira
desvalorização do Metical), poder de compra mais reduzido para a maioria da população (não-criação de
emprego, manutenção ou redução dos salários reais
e crescimento das economias informais), o que sigQL¿FDDJUDYDPHQWRGDSREUH]DHGDVGHVLJXDOGDGHV
contenção da violência social por repressão, continuação do não-respeito pelos direitos e liberdades
dos cidadãos, e continuidade das estratégias diversionistas do sistema judicial.
O parágrafo acima sintetiza o panorama geral expectável para a economia e sociedade em 2020. O
surgimento da COVID-19 agravou os aspectos que
já se previam em queda ou desaceleração, sobreWXGRRFUHVFLPHQWRHFRQyPLFRRGp¿FHH[WHUQRR
desemprego, o aumento das despesas públicas corUHQWHVRDXPHQWRGDGtYLGDDLQÀDomRGRVSUHoRV
dos bens alimentares, as taxas de câmbio, e o nível
de vida das famílias mais pobres e as desigualdades
sociais.
O quadro abaixo indica bastantes coincidências
entre as previsões dos principais riscos e dos indicadores (coluna da esquerda) e o que aconteceu (coluna da direita). A principal disparidade refere-se às
taxas de câmbio, cuja rápida depreciação aconteceu
após a COVID-19.

Quadro 1
Resumo da verificação dos riscos revistos pelo OMR para 2020
Previsão em Janeiro de 2020
1

2

Conflito de Cabo Delgado: A possibilidade de
alargamento do território abrangido a das
intensidades dos conflitos.
A inflação possivelmente manter-se-á nos níveis
de 2019, isto é, relativamente baixa (cerca de 3,5%
a 4%), embora existam pressões (dívida pública,
preços internacionais e despesismo do Estado) e
a dívida não reduzirá. Além da longevidade e
“tortuosidade”
dos
processos
judiciais
relacionados com “as dívidas ocultas”/ilegais,
nada se pode prever.

Realidade de 2020
Verificado.
Prevê-se que a inflação esteja ao nível esperado.
Não foi prevista uma forte depreciação do
metical, embora se tenha previsto depreciações
baixas, não obstante as pressões mencionadas.
Dívida (sobretudo a interna) subiu.
Processos judiciais lentos e a reboque dos
processos externos.
A cooperação reduziu, mantendo-se em
compasso de espera (embora, em alguns casos,
utilize canais de fazer chegar os recursos
financeiros por via de projectos e mesmo de
financiamento ao governo). Os valores baixaram
significativamente, inclusive considerando a
COVID-19 e a situação de Cabo Delgado.
Todos os indicadores relacionados com as
liberdades e direitos humanos agravaram-se.
Aumentaram as perseguições e ameaças, os
raptos, os assassinatos políticos e económicos.

3

Credibilidade da governação e imagem do país.
Previu-se a redução do investimento, da
cooperação, do crescimento, do emprego, do
nível de vida dos cidadãos, entre outros”.

4

Repressão, direitos humanos e retrocesso da
democracia.

5

Contexto económico internacional: preços
internacionais desfavoráveis e agravamento da
balança de pagamentos.

Verificado.

6

Clima, cita-se, “As previsões climáticas apontam
para situações de emergência por cheias e secas

Continuidade
dos
riscos,
embora,
provavelmente, de menor violência, mas mais
frequentes.

7

Segurança alimentar, cita-se: A verificação
conjugada dos riscos anteriores implicará,
certamente, o aumento da pobreza sobretudo no
meio rural.

Os conflitos e o clima fizeram aumentar
drasticamente a insegurança alimentar devido
aos desalojados de guerra e COVID-19.

8

Frelimo, cita-se: “A grande questão é saber se a
Frelimo tem a capacidade de se reposicionar e
quais as consequências dentro do Partido.

Tudo indica que as contradições e disputas
internas se agravaram devido a vários factores,
sobretudo relacionados com os conflitos, as
divida ocultas e à evolução da economia, num
contexto de sucessão presidencial à vista.

Para 2021 os contextos previsíveis são os seguintes: (1) continuidade, com agravamento da pandemia; (2) manutenção da situação de Cabo Delgado,
com possível alargamento da zona de intensidade
GRFRQÀLWRHPDLRULQWHQVLGDGHGRFRQÀLWRQD]RQD
Centro; (3) crise internacional com eventual agravamento pelo menos durante o primeiro semestre
de 2021 relativamente ao ponto mais baixo pós-COVID-19; e, (4) continuidade das políticas económicas e públicas, e administração pública carentes de
reformas.
Este texto não é suportado em resultados de modelos econométricos, sendo fundamentado somente
QDVP~OWLSODVLQÀXrQFLDVVREUHRVSULQFLSDLVDJUHJDdos macroeconómicos, a partir dos seguintes pressupostos principais: (1) política monetária restritiva
e conservadora (taxas de juro, oferta monetária,
WD[DV GH FkPELR  PDQWHQGR D LQÀDomR EDL[D  
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Orçamento Geral do Estado com crescimento das
despesas correntes e da dívida pública (contenção
do investimento público e aumento de gastos não
directamente produtivos – despesas com o pessoal,
militares e de segurança, e aumento de pagamento
GHVHUYLoRV   DXPHQWRGRGp¿FHGDEDODQoDFRPercial (manutenção do crescimento das exportações
abaixo do crescimento das importações); (4) não recuperação do emprego e da massa salarial; e, por
¿P  FUHVFLPHQWRHFRQyPLFRDEDL[RGHFRPparativamente com o crescimento negativo de 2020.

'H IRUPD HVTXHPiWLFD H SRU LVVR VLPSOL¿FDGD  D
sucessão dos efeitos na economia do contexto actual
pDSUHVHQWDGDQD¿JXUDDEDL[R(PUHVXPRGHVDFHOeração económica, ou crescimento negativo, é causa
e efeito do desemprego e do investimento que se reforçam mutuamente. Estas duas variáveis da economia real têm implicações sobre as variáveis nominais
GDHFRQRPLD Gp¿FHHGtYLGDS~EOLFDHH[WHUQDWD[DV
GHFkPELRWD[DVGHMXURHLQÀDomR 7RGDVDVPDFUR
magnitudes referidas provocam agravamento do custo de vida, desemprego e, consequentemente, mais
pobreza e desigualdades sociais. Em crise e perante
$ ¿JXUD DEDL[R DSUHVHQWD QR FHQWUR RV SULQFLSDLV a realidade da pouca resiliência para resistir aos efeiGHVD¿RVGDHFRQRPLDHGRVFHQWURVGHGHFLVmRSROtWL- tos de calamidades naturais (rios e zonas baixas asca e económica, e os seus efeitos interrelacionados soreadas, desmatação, diques de defesa inexistentes
com, e entre, as diferentes macro magnitudes. Ex- ou mal conservados, construção civil sem qualidade,
istem técnicas para calcular essas relações. Esses desordenada e não preparada para cheias, poucas
PRGHORV QHFHVVLWDP LQSXWV GH GDGRV ¿iYHLV SDUD reservas de água, dunas sem protecção, etc.).
IRUQHFHUHP LQIRUPDomR ¿GHGLJQD 2XWURV PRGHORV
econométricos podem ser utilizados para a obtenção
Quadro 2
da intensidade das relações e dos respectivos efeitos
Previsões dos principais indicadores da economia para 2021
multiplicadores.
Figura 1
Relações dos efeitos económicos no contexto actual

PIB

Emprego

Investimento
Défice público
Dívida pública
Inflação
Balança de Pagamentos
Dívida externa

Taxas de câmbio

Resiliência ambiental

Figura 2
Relações de casualidade entre as principais variáveis macroeconómicas
Pobreza e desigualdades

Maior crescimento que em 2020 (que se prevê ser negativo, entre 1 e 3%). Pode
haver o retorno a um crescimento positivo de até 2%. A agricultura, transportes,
turismo, gás, energia e outros serviços poderão crescer.
A possível recuperação da economia para um crescimento positivo poderá ser
realizada pelo autoemprego (principalmente na agricultura de pequena escala). Os
sectores intensivos em capital não necessitam de mais emprego para a recuperação
da produção para os níveis próximos de 2019.
IDE poderá recuperar na agroindústria e gás (dependendo da situação militar). No
total, continuará a haver uma redução do investimento externo.
IDN poderá recuperar nos transportes, construção civil (obras públicas).
Previsão de aumento, até mais 5% em relação 2020.
Aumento, principalmente da dívida interna.
Entre 5 e 7%.
Aumento do défice devido a um maior aumento das importações que das
exportações e redução dos influxos de capital e da cooperação.
Ligeira redução da dívida externa (por pagamentos e dificuldade de contração de
novas dívidas) e possibilidade de perdão de algumas dívidas.
As previsões da balança comercial e de capitais e a política monetária,
tradicionalmente conservadora (ou muito cautelosa) do Banco de Moçambique,
indicam a possibilidade de continuidade da depreciação do metical continuar em
ritmos diferentes ao longo de 2021.
Não são percetíveis medidas de resiliência às mudanças climáticas, ou seja, continua
a elevada vulnerabilidade a calamidades. A vulnerabilidade é acrescida pelo atraso
na recuperação dos efeitos do IDAI e do Kenneth.
Existem estudos que indicam o agravamento da pobreza e das desigualdades, não
somente em consequência da COVID-19, como da redução do poder de compra, do
desemprego, congelamento salarial nominal, redução dos rendimentos das
economias informais e quebra de produção e falência de muitas pequenas e médias
empresas.

A crise só será ultrapassada com a solução dos contexWRV TXH GL¿FXOWDP RX LPSHGHP  FLFORV SURORQJDGRV
GHFUHVFLPHQWRGLYHUVL¿FDGRTXHFRPELQHPPDLVULqueza, menos pobreza e desigualdades sociais, maior
resiliência ambiental e mais resistência aos choques
H[WHUQRV$SDQGHPLDGD&29,'RVFRQÀLWRVPLOLtares e a economia internacional têm sido, juntamente com políticas públicas inconstantes e muitas vezes
incoerentes, limitantes e impeditivas para o alcance
dos objectivos de desenvolvimento com as características acima referidas.

(VWDVFLUFXQVWkQFLDVWrPMXVWL¿FDGRDFULVHHFRQyPLca “tradicional” e agravada após o conhecimento das
dívidas ocultas/ilegais. Não obstante, existem medidas que, a curto prazo, podem atenuar os efeitos da
SDQGHPLDHGRVFRQÀLWRV
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Relações Moçambique -Tanzânia

Tão amigos que nós éramos…
Tomás Vieira Mário*

L

os Angeles, Outubro de 2018.
Assim que nos apresentamos
uns aos outros, eu escolhi imediatamente quem iria ser o
meu amigo de viagem, que ia durar
perto de duas semanas, nos Estados
Unidos da América: o Rashid Maganga!
Somos um grupo de editores de
África, Ásia e América Latina, convidados a seguir as eleições intercalares americanas, então badaladas
como críticas, enquanto antevisão
das presidenciais de 2020, dado
o ambiente de crispação política
instigado pelo Presidente Donald
Trump.
Logo que terminam as formalidades da nossa recepção, no hotel, e
somos convidados para a sala de
café, vou aproximar-me do Rashid,
e estender-lhe a mão, pronunciando
uma das muito poucas palavras de
Ki-Swahili que, na circunstância, me
ocorre:
- Habari! – O Rashid responde com
uma frase relativamente longa, que
obviamente não entendo, mas decido considerar que seja: “Estou bem,
muito obrigado, meu amigo”. Quando lhe conﬁrmo que sou jornalista
moçambicano, ele reage, então, com
mais entusiasmo:
- Oh, vem de Moçambique! Então
como está, meu irmão?
Assim relaxado, passo logo para
o Inglês, com perguntas da praxe:
“Então como vai a Tanzânia? Parece
que o Presidente Magufuli está determinado na luta contra a corrupção…” - O Rashid conﬁrma, mas
sem o entusiasmo que eu esperava.
E aí ele me retorna a pergunta: “E
Moçambique como vai? Estamos
sabendo do vosso “boom” de recursos minerais…” – Eu respondo que
sim, tem sido um dos assuntos mais
presentes no debate nacional, estes últimos anos. Aí ele recosta-se
melhor no sofá e, encarando-me de
frente, diz:
“Ah, pois! E vocês até escorraçaram
vossos irmãos tanzanianos do vosso
país por causa desses recursos!”
Ena! O Rachid apanha-me de surpresa! Não estava à espera! O meu
estado de espírito estava bem longe;
estava com outras expectativas: esperava trocar impressões com ele, a
propósito da nossa missão nos EUA.
Mas…não.
“Vocês, nossos irmãos! Centenas de
tanzanianos regressaram às suas casas de mãos a abanar, porque vocês
não lhes permitiram levar, sequer, as
suas próprias roupas de Moçambique…”, diz o Rashid, alvejando-me
com o olhar.
Sei, e bem, de que o meu colega tanzaniano está a falar: ele está a referir-se à campanha de repatriamento
compulsivo de garimpeiros estrangeiros ilegais, que ao longo de anos
extraiam, sem qualquer controlo
nem proveito do Estado, as famosas
pedras Rubi, de Namanhumbir, em
Montepuez.
Com efeito, em 2016, após que a
empresa Montepuez Rubi Mining
(MRM) tomou controlo da região,
sob concessão do Estado, este em-

Samora Machel e Julius Nyerere

preendeu uma operação de “limpeza” da zona, que enriquecia cidadãos
de países tão distantes como o Mali,
a Somália, o Ruanda, a Tanzânia , a
Tailândia …entre outros.
A dar crédito a algumas fontes oﬁciais, mais de 2.500 cidadãos estrangeiros terão sido retirados compulsivamente de Namanhumbir e
obrigados a regressar aos países de
origem ou a rumar outros destinos.
No caso particular dos imigrantes
tanzanianos, o seu repatriamento
compulsivo contou com alguma colaboração de Dar-Es-Salam, que enviou autocarros a Montepuez, para
os transportar de volta para casa.
Entre estes estrangeiros, incluindo
da Ásia, sabe-se que havia já alguns
bem endinheirados, no meio da longa cadeia de valor do precioso metal.
“A imprensa na Tanzânia escreveu e
tem continuado a escrever bastante
sobre este assunto. Há um sentimento generalizado de revolta contra
Moçambique. Muitas pessoas dizem
que a Frelimo e os moçambicanos
são ingratos: a Tanzânia sacriﬁcou-se duramente, apoiando a vossa luta
contra o colonialismo de Portugal; e
agora vocês nos expulsam do vosso
país como ladrões…”

A saga de Namanhumbir
Coincidentemente, eu tinha estado
em Namanhumbir recentemente. E
tinha informação recolhida em primeira mão, no local, que, com esforço, procuro partilhar com o Rashid.
Digo-lhe como estava a localidade
de Namanhumbir e as suas diferentes aldeias, nomeadamente a aldeia
de Ntoro.
Que os habitantes locais haviam
abandonado a zona, arrendando as
suas habitações a garimpeiros de diferentes nacionalidades. E que estes,
por vezes organizados em nacionalidades, cada uma hasteava a bandeira do respectivo país na zona da
sua acomodação: como se ocupação
politica se tratasse! Inclusivamente
havia “coutadas” de malianos, de somalis, de tanzanianos…
E havia matanças entre esta legião
de estrangeiros e a cidadãos moçambicanos, em ambiente de ausência,
quase total, da autoridade do Estado. Que isso não era, nem podia ser,
normal e muito menos tolerável. Em
qualquer país do mundo. Mas, claramente, não chego a impressionar o
Rashid. Muito menos a convencê-lo:
“Desculpa, meu irmão! Vocês mos-

traram ingratidão! Muitos cidadãos
tanzanianos dizem nas rádios, televisões e jornais que foram espoliados. Que o vosso governo arrancou-lhes seus bens e muitos valores em
dinheiro…E estão a pedir ao Presidente Magufuli para negociar com o
vosso Presidente...para eles recuperarem os seus bens, que deixaram em
Moçambique”.
“Parece que o esforço de restauração
e imposição da autoridade do Estado sobre os recursos naturais de Moçambique tornou o país e o seu governo “ingratos” para alguns sectores
associados a economias criminosas
do país vizinho”
Ainda que breve, esta conversa foi
esclarecedora: alguns sectores da
sociedade tanzaniana andavam furiosos com Moçambique. E parte
signiﬁcativa da imprensa local fazia
feito eco deste sentimento: Moçambique, agora com imensos recursos
naturais, tinha virado as costas ao
país que foi berço da sua independência nacional, e estava a dar aos
seus antigos hospedeiros políticos,
tratos de polé : ingratidão tamanha!

Reposição da autoridade
do Estado enerva economias criminosas
E quem teria interesse em disseminar, na Tanzânia, a ideia de um
Moçambique ingrato para com o
país que serviu de base segura do
movimento da sua libertação do colonialismo? Muitos sectores. Desde
os grupos de diferente origem, com
ramiﬁcações na Tanzânia, que usam
Moçambique como ponto estratégico da rota do tráﬁco da droga, pelo
Oceano Indico, da Ásia para Europa e as Américas, até às hordas de
tráﬁco de recursos naturais de Moçambique, como madeiras, pedras
preciosas e outros. Existe, desde há
vario anos, vasta e sólida informação
a este respeito.
Depois da operação anti garimpo
estrangeiro em 2016 em Namanhumbir, em 2017 o governo moçambicano realizou a chamada “operação tronco”, que tinha como meta
o rastreio de 700 mil metros cúbicos
de madeira ilegal que estaria a saque
nas províncias de Cabo Delgado,
Nampula, Zambezia, Tete, Manica
e Sofala, e avaliada em 20 biliões de
meticais. O desmantelamento de várias dezenas de “estaleiros” clandestinos não pode ter deixado de “irritar”
os circuitos internacionais que bene-

ﬁciavam desse negócio milionário. E
alguns passam pela Tanzânia.
Resumindo: parece que o esforço de
restauração e imposição da autoridade do Estado sobre os recursos naturais de Moçambique tornou o país e
o seu governo “ingratos” para alguns
sectores associados a economias criminosas do país vizinho. Assim, não
seria de estranhar que tais sectores
encarassem as investidas terroristas
em território moçambicano com
alguma…“tolerância”: o terrorismo
pode, no mínimo, servir de nuvem
de fumo que, nas suas actividades
ilegais, os proteja das vistas do Estado moçambicano.

(QRSODQRRÀFLDOGH
Estado?
Do lado de Moçambique, tem sido
evidente e manifesto um grande esforço para manter com o país
que já foi a sua “retaguarda segura”,
relações fortes, estáveis de cooperação. Recorde-se que nos anos 1980
a Tanzânia chegou a enviar para
Moçambique um pequeno continente militar para ajudar na defesa
de infraestruturas estratégicas dos
ataques da Renamo, na região norte
do país, nomeadamente o chamado
Corredor Ferro portuário de Nacala. Agora esta cooperação torna-se
ainda mais determinante, em face da
violência terrorista que assola o país,
e com conhecido trânsito através do
país vizinho – quer por terra, quer
por mar.
Em Novembro de 2020 os dois países assinaram um acordo para a troca
de informações sobre as incursões de
grupos armados através da fronteira
comum do Rovuma e pelo mar.
Agora, no dia 11 de Janeiro corrente, o Presidente Filipe Nyusi visitou
o seu homólogo, John Magufuli. No
topo da agenda esteve, exactamente, o terrorismo em Moçambique.
Nyusi saiu do encontro entusiasmado, dizendo que os tanzanianos
lhe garantiram que estão dispostos
“a morrer connosco”, em mais este
combate. Expressão muito forte!
No encontro houve momentos de
grande simbolismo e fraternidade,
quando o Presidente Tanzaniano
disse que Nyusi era amigo da Tanzânia e conhecia muito bem este país
e ambos comunicaram-se na língua
Ki-Swahili.
Mas esta não é a primeira vez que
eles se encontram: já haviam tido
encontro semelhante, desta vez em
Dodoma – a capital política tanzaniana – em 2017. Porém, não há evidências imediatamente tangíveis, de
que o país vizinho tenha satisfeito as
expectativas de Moçambique.
Num dos mais signiﬁcativos episódios mais recentes, assinalando as
tendências do clima prevalecente,
a Tanzânia repatriou compulsivamente, em Outubro de 2020, mais
de 900 cidadãos moçambicanos, que
se tinham refugiado no país, fugindo do terrorismo no norte de Cabo
Delgado. O repatriamento ocorreu
sem qualquer coordenação ou comunicação prévia ao Governo moçambicano, facto a que o Secretário de

Estado de Cabo Delgado, Armindo
Ngunga reagiu, exprimindo a indignação de Maputo:
“Aqueles nossos concidadãos estão
a ser repatriados compulsivamente
para Moçambique. A operação não
é coordenada connosco; é compulsiva”, disse Ngunga, em entrevista à
radio “Voz da América”. Independentemente do que seria expectável,
inclusivamente em face dos laços
etno-culturais que ligam os macondes de Moçambique aos da Tanzânia, este acto é condenável, à luz do
Direito Internacional Humanitário.
Ora, para muitos analistas atentos,
há muito que se tornou indisfarçável a razão deste amuo do vizinho de
Norte de Moçambique: a Tanzânia
não está satisfeita que todos os volumosos investimentos em torno do
gás da bacia do Rovuma ﬁquem apenas com Moçambique.
As multinacionais decidiram investir em Moçambique, porque é
economicamente mais viável: de
acordo com especialistas, o fundamental das reservas de gás, oﬀshore
(fora da costa) encontra-se do lado
de Moçambique, ainda que também
existam bolsas de gás que entram no
oﬀshore em frente a Tanzânia.
A propósito, o economista Fernando
Jorge Cardoso, Coordenador do Gabinete de Estudos Estratégicos e do
Desenvolvimento do Instituto Marquês de Valle Flor, de Portugal comenta que, por causa desta sua “exclusão” dos investimentos bilionários
de gás, a Tanzânia pode não se sentir
motivada a colaborar no combate ao
terrorismo em Moçambique.
Fernando Cardoso (um antigo Director da Faculdade de Economia da
Universidade Eduardo Mondlane)
considera ser “absolutamente fundamental” que os dois governos, com o
apoio de corporações multinacionais
e de outros governos, se sentem e
procurem chegar a uma situação em
que a Tanzânia se sinta confortável
com uma solução para aquilo que
eles considerem também ser um interesse ou direito deles.
Visto a própria Tanzânia ser também
alvo de insurgência terrorista dentro
do seu território, e considerando a
natureza porosa das fronteiras entre
os dois países, ou há um acordo em
que seja garantida ao país vizinho
uma “fatia do bolo” do Rovuma, ou
“vamos ver este conﬂito a aparecer
e a desaparecer, a perpetuar-se na
zona”, considera Fernando Jorge
Cardoso.
Para alguns observadores, a ausência,
muito notada, do Presidente tanzaniano, na cerimónia de investidura
do Presidente Filipe Nyusi, para o
seu segundo mandato, no dia 15 de
Janeiro de 2020, era um sinal evidente de que, em vez do banquete da
Ponta Vermelha, John Maguﬁli quer
ser convidado ao banquete bilionário
da Bacia do Rovuma. É nesse sentido que os dois países caminham? O
tempo o dirá, mas urge!
*Director Executivo do
SEKELEKANI (Colaboração)
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NO CENTRO DO FURACÃO

Covid-19

Prevenção está a ser pontapeada
Por Elias Nhaca

O

cumprimento das medidas de prevenção contra
a covid-19 por parte dos
cidadãos da província e
cidade de Maputo continua a ser
uma miragem. Mesmo depois de
Filipe Nyusi ter enfatizado o reforço de restrições e assinalado
que o desrespeito das medidas
constitui crime de desobediência
passível de pena de prisão entre
três e 15 dias, a violação das regras
de prevenção não cessa.

O incumprimento varia desde a
negligência nos cuidados de prevenção individual e colectiva, abertura ilegal de bares e barracas que
vendem bebidas alcoólicas, bem
como superlotação dos transportes
públicos.
O não uso de máscaras, falta de
distanciamento social e de higienização pessoal incluem-se entre
os abusos.
Os munícipes apontam o desconforto e as diﬁculdades respiratórias, quando questionados sobre
o não uso de máscara e falam de
esquecimento, quando abordados
sobre a higienização pessoal.
Quanto aos aglomerados, dizem
ser difícil evitá-los, porque as
paragens e os transportes públicos estão sempre cheios e não há
possibilidade de escapar dos ajuntamentos, uma vez que a oferta é
menor e a demanda maior.
“Não consigo usar a máscara por
muito tempo. Incomoda-me e, às
vezes, sinto-me como se estivesse a
ser asﬁxiada”, disse uma passageira,
que se encontrava sem máscara, no
meio de um aglomerado de pessoas que esperavam por transporte
público no terminal rodoviário de
transportes do Mercado Grossista
do Zimpeto.
A fonte reconheceu a importância
da máscara para a sua proteção e
dos outros, mas defendeu que a
protecção facial causa diﬁculdades
respiratórias.
“Tenho medo do coronavírus, mas
a máscara me sufoca”, aﬁrmou outra fonte, interpelada pela nossa
equipa de reportagem, que circulava com a máscara na mão.
A fonte confessou ao SAVANA
que para além de não usar frequentemente a máscara, tem tido
diﬁculdades de higienizar as mãos.
Aﬁrmou que o comportamento se
deve a mero esquecimento e não
à falta de medo de uma eventual
contaminação de covid-19.
O ambiente que se vive na periferia é de apatia face às medidas de
prevenção.
Nos mercados municipais, por
exemplo, os vendedores e os compradores comercializam e compram os produtos sem obedecer ao
uso da máscara e sem observar a
higienização, tendo em conta que

A procura pelo álcool continua em alta mesmo depois do encerramento os botle stores recebem solicitaçõces

estes locais registam aglomerados.
Há quem arrisca em dizer que
onde se encontra “não ha coronavírus”, acreditando que a doença é
apenas de uns.
Esse comportamento e pensamento é “porque as pessoas são complicadas”, entende Carlos Manuel,
residente no bairro de khongolote,
no município da Matola.
Para Manuel, as pessoas não querem cooperar no cumprimento de
medidas e pensam que nada lhes
vai acontecer.
Todavia, continua, advoga que não
se pode generalizar. Sublinha que
não obedecer ao uso de máscaras,
evitar os aglomerados e observar a
higienização é comportamento de
alguns e não de todos os cidadãos.
O director Nacional de Inquéritos
e Observação de Saúde no Instituto Nacional de Saúde (INS), Sérgio Chicumbe, disse ao SAVANA
que a tendência das pessoas é de
fazerem o uso da máscara como
uma indumentária, para terem
acesso aos lugares onde o uso de
protecção facial é obrigatório.
Explicou ainda que a falta de distanciamento social em aglomerados é a medida mais atropelada
pelos cidadãos.

Enchentes nas paragens e
transportes lotados
As paragens e os transportes públicos e semicolectivos de passageiros constituem o sector de
maior fragilidade.
Se o decreto presidencial nº1 de
2021, em vigor desde o anterior
dia 15 de Janeiro, no artigo 4,
propõe um distanciamento social
de dois metros, as paragens e os
transportes, nas horas de ponta,
pura e simplesmente ignoram esta
medida.
No período entre às 06h00 e
08h00 e às 15h30 às 20h00, as
paragens se encontram cheias e os
transportes superlotados, como se
a covid-19 não existisse no país.

António dos Santos Matos, PCA da
Agência Metropolitana de Transportes

A nossa equipa de reportagem testemunhou casos de superlotações
ao ponto de não ser possível fechar
a porta do veículo.
Os utentes estão reféns de um sector que, actualmente conta com
362 autocarros para responder a
uma procura numa zona com três
milhões de habitantes, segundo
dados do presidente da Agência
Metropolitana de Transportes,
António dos Santos Matos, nesta
quarta-feira, em conferência de
imprensa.
A fonte reconheceu a fraqueza
do sector e pediu “desculpas pelas
enchentes nas paragens causadas
pela fraca capacidade de suprir” a
necessidade dos utentes.
Nesta vertente, Matos fala de um
total de 100 autocarros que vão
reforçar a capacidade do sector no
decorrer dos meses de Junho ou
Agosto.
Mas enquanto isso, Nelson Mário
vai enfrentando longas horas de
espera, todas as manhãs, no terminal rodoviário do Zimpeto, em
busca de transporte para se deslocar ao posto de trabalho. Vive no
bairro de Zimpeto, mas trabalha
no bairro da Costa do Sol.
Conta que até às 05h00 da manhã
é mais fácil conseguir o transporte,
todavia o cenário se altera a partir
das 06h00. Explica que neste momento as enchentes começam a

ser mais frequentes e a superlotação começa a ser algo normal nos
transportes.
Um ﬁscal de transportes da rota 1º
de Maio - Zimpeto, conhecido por
Renígio, explicou que com as enchentes, nas paragens, nota-se que
as pessoas não cumprem e muito
menos se esforçam por cumprir as
medidas de prevenção.
“Como você mesmo vê, tem muitos sem máscaras, e um está perto
do outro. Quando dizemos para
colocarem as máscaras dizem que
não vale a pena porque o carro estará cheio e não terão feito nada”,
disse.
Por sua vez, os motoristas dos
transportes justiﬁcam a superlotação nos seus veículos apontando a
necessidade de cumprir as receitas
estabelecidas pelo patronato.

Nelson Mário

No entanto, Castigo Nhamane, presidente da Associação dos
Transportadores Rodoviários (FEMATRO), aﬁrmou nesta quarta-feira, tratar-se de uma justiﬁcação
descabida.
“Não há estipulação de receitas.
Não há penalizações aos motoristas que não cumprirem com as
receitas. Nós orientamos os motoristas a obedecerem ao decreto
presidencial e a prosseguirem com
a lotação de 100, 110 passageiros.
Já tivemos situações de 30,40,50
passageiros. Nós entendemos o

momento e estamos a considera-lo”, disse.
Na mesma senda, António dos
Santos Matos, presidente da
AMT, disse que foram investidos
1.300 milhões de meticais para a
aplicação de medidas de prevenção, o que resultou na desinfecção
de 344.000 autocarros, na desinfecção de 3 milhões de pessoas e
na compra de cerca de 75 termômetros.
Sublinhou que a medição da temperatura corporal e a desinfecção
das mãos ocorre nos terminais dos
transportes, a partir das 10h00 da
manhã até às 17h00.
Disse que nenhum destes quites
foi pensado para ser usado dentro
dos autocarros.
Segundo o AMT, desde o princípio da pandemia, 9 motoristas foram multados e igual número viu

Renígio - “As pessoas não obedencem
as medidas de prevenção”

as suas cartas de condução retiradas devido o incumprimento das
medidas de prevenção.

“Barracas continuam
abertas”
Nas cidades de Maputo e Matola,
por exemplo, as barracas dedicadas à venda de bebidas alcoólicas continuam fechadas, mas nas
zonas periféricas foi possível observar, ainda que, de forma não
muito nítida, o funcionamento de
algumas barracas no período da
tarde até perto das 19h00.
Um dos casos foi veriﬁcado no
posto Administrativo da Matola-Rio, distrito de Boane, por volta
das 19h00. Naquele local encontra-se um conjunto de barracas
dedicadas à venda de bebida alcoólica e, mesmo após a entrada
em vigor do decreto presidencial,
viu-se um número reduzido destes estabelecimentos a funcionar.
O mesmo ocorre no bairro T3, no
município da Matola.
Nelson Mário, dono de um “bottle store” no bairro do Zimpeto,
diz que os clientes mais ﬁéis, que
são donos de barracas dedicadas à
venda de bebida alcoólica, continuam a requisitar os seus produtos.
“Não sei se mudaram, se não vendem apenas bebida, mas eles continuam a comprar” disse.
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Empresas e famílias entregues à sua sorte
Por Argunaldo Nhampossa

O

recente anúncio de mais
medidas restritivas visando conter a propagação
do coronavírus no país aumentou as incertezas nas empresas
e nas famílias moçambicanas, devido à ausência de uma política
clara de apoio por parte do Estado.

Há empresas que desde Abril do
ano passado estão a enfrentar uma
“travessia do deserto”, porque não
estão a produzir, facto que tem repercussão na vida de milhares de
famílias moçambicanas.
As empresas e os cidadãos que
sofrem os impactos das restrições
lamentam a falta de apoio estatal
para enfrentarem o conﬁnamento
sem colocar em causa a sobrevivência das famílias.
Um inquérito do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) sobre o
impacto de covid-19 nas empresas
conclui que, de um total de 89.385
empresas abrangidas pelo estudo,
90,4% foram afectadas pela pandemia, que está a colocar o mundo
em sentido.
As empresas que se viram forçadas
a encerrar as actividades tiraram
emprego a cerca de 43.579 trabalhadores.
A Lusomundo Moçambique, empresa que se dedica à exibição de
ﬁlmes, que se preparava para abrir
as portas aos amantes da sétima
arte este Janeiro, depois de oito
meses de paralisação, devido a medida restritivas, viu os seus planos
contrariados com a comunicação à
nação do Presidente da República,
anunciado mais restrições.
É que as salas de cinema deverão
manter-se encerradas até novas
ordens.
Segundo Salvado Magule, representante da gerência da Lusomundo, durante os oito meses
de paralisação das actividades, a
empresa conseguiu com muito
esforço garantir o pagamento de
salários a 100% aos seus funcionários, mesmo estando com as portas
encerradas.
Disse que não houve nenhum
apoio para que os ordenados fossem pagos integralmente.
No entanto, com as novas restrições, a empresa não está em condições de continuar a garantir o pagamento dos ordenados mensais.

Salvado Magule

O tecido empresarial clama por apoios para alavancar suas actividades

Com esta situação, a empresa aﬁrmou sentir-se obrigada a rescindir
contratos com cerca de 23 dos 29
funcionários que têm e pagar as
devidas indeminizações.
Magule explicou que, depois de a
empresa ter encerrado em deﬁnitivo as sua salas no Maputo Shopping Center, havia muita expectativa em abrir aquela que seria a
maior sala de cinema do país na
Matola, mas tudo caiu por água
abaixo depois do anúncio do PR.
O sector da distribuição de alimentos não ﬁcou imune às diﬁculdades impostas pelas restrições.
Delicias do Mar é uma pequena
empresa que se dedica à distribuição de pescado nos restaurantes e
hotéis. Opera com duas embarcações, uma em Vilanculos, norte
da província de Inhambane, para a
captura de peixe e outra no banco
de Sofala, para camarão.
Desde Abril do ano passado vem
experimentando diﬁculdades por
falta de clientela e redução drástica dos níveis de encomendas, num
quadro em que os custos operacionais para manter as duas embarcações não se alteram.
Aula Manecas, gestora da empresa,
fala de dias difíceis, que deixaram
a sua empresa de rastos. Lamenta a falta de clareza nas linhas de
ﬁnanciamento que o Estado tem
para o sector privado.
Disse que tentou a todo o custo
solicitar ﬁnanciamento ao Banco
Nacional de Investimentos (BNI),
para alavancar o seu negócio, mas
fracassou. O BNI lançou duas linhas, altamente concorridas, de ﬁnanciamento direccionadas às empresas para mitigarem os efeitos
da covid-19. As duas linhas consistem em mil milhões de meti-

cais, ﬁnanciadas directamente por
fundos do Estado, e 600 milhões
de meticais angariadas através de
um empréstimo de mercado ao
Instituto Nacional de Segurança
Social – INSS.
Explicou que chegou a solicitar assistência técnica da Associação de
Comércio e Serviços (ACIS), para
ver se conseguia o almejado pacote
de ﬁnanciamento e tudo continua
na mesma.
É seu entender que, nestas circunstâncias, o Estado deve apoiar
as PME´s de modo que elas continuem com o seu papel catalisador
da economia nacional e de fonte
de sobrevivência de milhares de
famílias que, neste momento, se
encontram no abismo.
Relatou diﬁculdades em pagar
ordenados aos seus trabalhadores,
num quadro em que tem muitas
facturas por serem pagas pela sua
clientela.

Há inoperância do governo
- Mosca
O académico João Mosca considerou haver uma certa inoperância
por parte do Estado para fazer face
às diﬁculdades que o tecido económico enfrenta por conta das medidas restritivas.
É seu entender que o país está a
atravessar uma situação crítica e a
economia vai continuar a registar
um crescimento negativo, porque o
impacto da covid-19 vai retrair os
negócios e o investimento directo
estrangeiro.
Por outro lado, a balança de pagamento deverá continuar deﬁcitária
e o desemprego vai agravar-se. O
director-executivo da OMR apontou que o país não tem recursos
e muito menos almofadas sociais

para apoiar as camadas desfavorecidas.
Defendeu que os poucos apoios
anunciados para as famílias se perderam em esquemas de corrupção.
Escassos e quase nulos também
se revelaram os fundos alocados
ao BNI para injectar nas PME´s.
Aponta que aqui era preciso veriﬁcar quais os sectores que carecem
verdadeiramente de apoio para
mobilizarem a economia.
João Mosca esperava uma acção
actuante por parte do Estado, o
que na sua percepção não está a
veriﬁcar-se.
Disse que o Banco de Moçambique está a praticar uma política
monetária restritiva, que não beneﬁcia o país.
Para o director-executivo do
OMR, o banco central não está a
actuar de forma acertada quanto às
taxas de juros.
Defendeu a redução das taxas de
juros, para um melhor controlo da
inﬂação, mas que também deveria,
à semelhança de outros bancos
centrais, emitir moedas para dar à
economia um volume de dinheiro
para sobreviver.
João Mosca assinalou que é preciso controlar a banca comercial
para que entre em consonância
com as medidas do regulador e
não aproveitar a situação para obter mais lucros, tal como se está a
veriﬁcar actualmente.
Há, de acordo com Mosca, que
rever os spreads de modo a criar
facilidade para o pagamento das
dívidas por parte dos credores.
Quanto ao INSS, entende que
era de esperar que por estas alturas fosse chamado para apoiar os
trabalhadores que perderam o emprego e têm contribuições em dia.

Mas a falta de recursos, devido aos
seus questionáveis investimentos,
coloca o trabalhador numa situação de vulnerabilidade.
Para minimizar as necessidades do
país, devido à pandemia, o economista propôs a criação de um fundo nacional de solidariedade, cuja
alocação seria deﬁnida através de
um regulamento.
A fonte de captação de receitas
seria o desconto salarial a todo o
cidadão que trabalha no país, auferindo a partir de 15 mil meticais,
descontos dos lucros de empresas e
contribuições dos ricos.
Os referidos descontos seriam determinados mediante o nível salarial de cada indivíduo e podem
oscilar de um dia a dois dias.
Mosca disse ter já apresentado a
proposta ao governo e, até ao momento, não recebeu nenhuma resposta. O referido fundo seria gerido por uma comissão composta
por dois membros do governo, um
do banco, um do sector privado e
outro da sociedade civil.

João Mosca
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Preços de bens essenciais de consumo
RESUMO DO BOLETIM Nº 12 Dezembro de 2020
Mercados das Cidades de Maputo, Beira e Nampula
Yulla Marques e Jonas Milagre Mbiza
Para uma leitura do texto, veja em: www.omrmz.org/omrweb/boletim-de-precos-dezembro-2020/

1. INTRODUÇÃO
O Observatório do Meio Rural (OMR) tem vindo a realizar
o trabalho de recolha de preços de bens alimentares e
não alimentares nos principais mercados das cidades
de Maputo, Beira e Nampula. O objectivo do trabalho
p GH DQDOLVDU H DFRPSDQKDU DV ÀXWXDo}HV GRV SUHoRV
QHVWDVFLGDGHVFRQVLGHUDGDVSDUDRFiOFXORGDLQÀDomR
da economia no seu conjunto.
Para a análise dos preços, foi seleccionado um conjunto
GH SURGXWRV TXH QmR Vy FRPS}HP D FHVWD EiVLFD
QDFLRQDO GH¿QLGD SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH FRPR
também, foram considerados bens que fazem parte
GRVKiELWRVDOLPHQWDUHVQDVWUrVUHJL}HVGRYROXPHGH
comercialização e da oferta nos mercados. Os produtos
aqui apresentados são os seguintes: (1) farinha de
milho; (2) arroz; (3) massa esparguete; (4) amendoim
descascado; (5) coco; (6) feijão nhemba; (7) mandioca;
(8) tomate; (9) cebola; (10) batata-reno; (11) repolho;
  VDO   Do~FDU FDVWDQKR   yOHR DOLPHQWDU
(15) peixe carapau; (16) frango; (17) ovos; (18) banana
e; (19) carvão.
Os preços são recolhidos pelo OMR, nos mercados
seleccionados, sempre que possível, no mesmo dia da
semana e a horas aproximadas. Para a cidade de Maputo,
a recolha de preços é feita nos mercados Central,
Fajardo, Xiquelene e Zimpeto. Na Beira, os preços
foram recolhidos nos mercados Central, Chingussura,
Maquinino, Mascarenha e Praia Nova. Em Nampula,
os mercados abrangidos foram: Central, Matadouro e
Waresta.
A utilização de diferentes meios de medição e tamanhos
(copos, molhes, canecas, entre outras), na maioria
dos mercados, criam irregularidades nas quantidades
adquiridas. É importante a observância das normas
relacionadas com as unidades de medida da instituição
responsável (Instituto Nacional de Normalização e
Qualidade).

2. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

Quadro 1. Preços médios de Dezembro em relação
ao mês anterior
Maputo
Preço

Beira

Variação
percentual

Preço

Nampula

Variação
percentual

Preço

Variação
percentual

Farinha de
milho

43,80

11

53,40

3,7

55,70

1

Arroz

52,60

3

44,10

3,8

44,90

3

Massa
esparguete

26,90

2

25,80

0,4

30,00

0

Amendoim

31,20

6

39,90

14,1

22,50

0

Coco

18,60

28

15,20

25,7

16,10

-4

Feijão
nhemba

39,00

8

21,60

15,9

12,30

9

Mandioca

51,60

12

50,00

0

15,00

13

Tomate

25,80

13

11,30

5,9

11,70

17

Cebola

285,00

13

490,00

18,8

440,00

-13

Batatareno

382,50

8

546,70

25

596,00

3

Repolho

57,30

3

64,00

45,5

41,70

28

6DO

28,60

3

44,00

-2,8

40,00

-11

$o~FDU
castanho

65,90

1

68,20

1

65,00

0

Óleo
alimentar

505,80

5

474,20

6,5

570,30

5

Peixe
Carapau

151,30

4

171,70

6,2

150,00

1

Frango

277,00

7

239,60

2,9

233,30

-3

Ovos

112,00

13

105,70

4,1

109,60

7

Banana

42,50

3

Carvão

26,70

-7

Média da
variação
percentual
dos preços
dos 19
bens

7

10,00

0

10

36,30

12

10,00

0

3

Nota: As células pintadas a azul correspondem às cidades com falta
do produto no mercado. As células pintadas a cinza correspondem às
cidades com o preço médio mais elevado. As células pintadas a verde
correspondem a aumentos superiores a 10% e as pintadas a amarelo
FRUUHVSRQGHPDGLPLQXLo}HVPDLRUHVTXH

2V SUHoRV QXPHUDGRV QRV JUi¿FRV D SUHWR VmR RV
YHUL¿FDGRVQRSULPHLURGLD GH'H]HPEUR HQR~OWLPR
3. BREVE ANÁLISE DE DADOS
GLDGHUHFROKDGHLQIRUPDomR GH'H]HPEUR 
'D LQIRUPDomR DFLPD UHSUHVHQWDGD SRGHVH
$VOLQKDVHSUHoRVQXPHUDGRVDYHUPHOKRQRVJUi¿FRV constatar o seguinte:
representam o preço médio do produto por mercado no 'HXPPRGRJHUDOUHODWLYDPHQWHDRPrVDQWHULRU
mês anterior (Novembro), permitindo a ilustração da verifica-se que os preços dos bens apresentaram
evolução e comparação dos preços.
YDULDo}HVLPSRUWDQWHVHPFDGDFLGDGH produtos
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WLYHUDP YDULDo}HV VXSHULRUHV D  GXUDQWH R
mês. Verifica-se uma tendência de aumento em
TXDVH WRGRV RV SURGXWRV $ PpGLD GDV YDULDo}HV
dos 19 bens foi superior na cidade da Beira, onde
se registou um aumento médio dos preços de
todos os produtos considerados em 10% no mês.
Entre as cidades, observa-se que a cidade de
Maputo se destaca pela subida no preço do coco
(28%), do tomate, cebola e ovos (13%), e da
mandioca (12%), Na Beira verifica-se aumento
no preço do repolho (45,5%), do coco (25,7%),
da batata-reno (25%), da cebola (18,8%), do
feijão nhemba (15,9%), e do amendoim (14,1%).
Na cidade de Nampula constata-se aumento no
preço dos seguintes produtos: repolho (28%),
tomate (17%), mandioca (13%), e banana (12%)
e; redução no preço da cebola (-13%) e do sal
(-11%). A maior variação percentual de preço
foi registada na cidade da Beira no repolho em
45,5%.
Relativamente ao preço médio no mês de Novembro,
somente Maputo não apresentou variabilidade
de preço em nenhum produto. Cinco produtos
mantiveram os preços estáveis nas cidades da
Beira e Nampula. Massa esparguete, amendoim e
Do~FDUFDVWDQKRQDFLGDGHGH1DPSXODPDQGLRFD
na cidade da Beira; e carvão nas duas cidades.
'H DFRUGR FRP RV FiOFXORV HIHFWXDGRV RV EHQV
cujo preço médio mais subiu relativamente ao
mês anterior foram: na cidade de Maputo: cebola
(33,70 meticais), batata-reno (28,10 meticais),
óleo alimentar (23,70 meticais), frango (18,30
meticais) e ovos (12,90 meticais). Na cidade da

Beira, os maiores incrementos no preço médio foram
igualmente registados na batata-reno (109,20
meticais) e na cebola (77,50 meticais), e no óleo
alimentar (29,0 meticais) e repolho (20,0 meticais)
Na cidade de Nampula, os maiores aumentos no
preço médio foram nos seguintes produtos: óleo
alimentar (24,90 meticais) e batata-reno (15,20
meticais) , e a maior redução foi observada no preço
da cebola (68,30 meticais).
0DSXWR DR ORQJR GR PrV GH 'H]HPEUR SDVVRX D
VHU D FLGDGH FRP PDLRU Q~PHUR GH SURGXWRV FRP
preços médios mais elevados: os importados (arroz
e banana), e os de produção interna (coco, feijão
nhemba, mandioca, tomate, frango, ovos, e carvão).
Na Beira, os produtos com preço médio mais elevados
foram: os importados (peixe carapau e a cebola),
os de produção interna (amendoim e repolho) e os
LQGXVWULDOL]DGRV VDOHDo~FDUFDVWDQKR 1DFLGDGH
de Nampula, os produtos que apresentam preços
médios mais elevados foram: o importado (batatareno) e os industrializados (farinha de milho, massa
esparguete e óleo alimentar).
As diferenças nos preços médios dos bens, de
modo geral, podem ser justificadas pelos seguintes
aspectos: (1) proximidade entre os mercados
e os locais de origem dos produtos, incluindo a
importação; (2) distância entre as zonas de maior
produção e de consumo; (3) localização e os preços
SUDWLFDGRVSHODVLQG~VWULDV  SRVVtYHOFLUFXODomR
de informação sobre os preços nos e entre os
mercados; (5) época de colheita; (6) estruturas de
PHUFDGR H DV IXQo}HV GH JURVVLVWD H UHWDOKLVWD H
 SDQGHPLDGR&29,'

GOtv lança nova promoção para seus Clientes
A GOtv tem o prazer de lançar uma promoção que vai deixar
os seus clientes completamente entretidos neste início do
ano com o objectivo de os recompensar pela sua leadade. A
partir de hoje, 18 de Janeiro de 2020, os Clientes da GOtv que
WHQKDP DV VXDV VXEVFULo}HV SDJDV VHUmR DXWRPDWLFDPHQWH
actualizados para o pacote acima onde poderão desfrutar de
PDLVGUDPDVHULDGRV¿OPHVHGHVSRUWRHPTXDOLGDGHGLJLWDO
A GOtv é a melhor opção para migração digital.

Através desta oferta, os clientes do GOtv Essencial podem
GHVIUXWDUGDPDUDYLOKRVDYDULHGDGHGHFRQWH~GRVLQWHUQDFLRQDLV
no pacote GOtv Plus, incluindo as viciantes telenovelas no
Telemundo com destaque para a electrizante novela O Final
do Paraíso, descobrir o fantástico reino animal com NAT Geo
Wild. Os clientes do GOtv Plus têm a oportunidade de visualizar
a programação variada disponível no pacote GOtv Max com 52
canais que inclui o melhor do futebol (Ligas de Futebol Italiana e
Com esta oferta, a GOtv quer assegurar que os Clientes (VSDQKRODQRVFDQDLV6XSHU6SRUW6HOHFWH6XSHU6SRUW/D/LJD 
iniciem o ano em grande com uma oferta incrível, facto que séries Internacionais, os melhores canais nacionais, diversidade
calha numa boa altura, considerando que Janeiro e Fevereiro GHFRQWH~GRLQIDQWLOFRPRVFDQDLVCartoon Network, Panda,
são normalmente meses em que muitas famílias enfrentam e Da Vinci KidsTXHWRUQDUiH[FHOHQWHFRQWH~GRDFHVVtYHODXP
SUHVV}HVHFRQyPLFDVHSURFXUDPUHHUJXHUVHGDVGHVSHVDVGD maior grupo de clientes.
época festiva. Esta oferta é também um bom presente para os
(QWUHDVLPHQVDVDWUDFo}HVTXHWHPRVSDUDGHOLFLDURVFOLHQWHV
FOLHQWHVQXPFRQWH[WRHPTXHGHYLGRjVUHVWULo}HVLPSRVWDV
neste mês de Janeiro, podemos destacar RVFRQWH~GRVLQIDQWLV
SHORDYDQoRGDSDQGHPLDGD&29,'pUHFRPHQGDGR¿FDU
GRFDQDO3DQGDFRPDVHVWUHLDVGH3RZHUELUGVH6LPmRHQRYRV
seguro em casa – e para isso, não há nada melhor do que fazêHSLVyGLRVGD(VFRODGR3DQGDDVPDLVUHFHQWHVP~VLFDVOXVyIRQDV
OR QD FRPSDQKLD GH XPD PDLRU JDPD GH FRQWH~GR RIHUHFLGR
QR7UDFH7RFDRVFRQIURQWRVGD/D/LJDH6HULH$HDHVWUHLDGR
pela GOtv.
programa humorístico “Bar do Gilmário” no Mundo Fox.
Agnelo Laice, 'LUHFWRU *HUDO GD 0XOWL&KRLFH 0RoDPELTXH
D¿UPD TXH HVWD RIHUWD p XPD IRUPD GH DJUDGHFHU DRV VHXV Para aderir a esta oferta imperdível, os clientes têm simplesmente
valiosos clientes pela sua lealdade, pois “a nossa prioridade é GHVHFHUWL¿FDUGHTXHDVXDVXEVFULomRHVWHMDWRWDOPHQWHSDJD
colocar os clientes no centro de tudo o que fazemos, e, alinhado sentar-se, relaxar e desfrutar do entretenimento em qualidade
à nossa missão de disponibilizar um excelente entretenimento, de imagem e som em formato digital.
mesmo durante os momentos mais difíceis como os que
Para se manterem activos, os clientes GOtv podem recorrer
atravessamos, optamos por oferecer à nossa leal e valiosa
base de clientes a oportunidade de experimentar uma gama a vários métodos digitais e online de pagamento tais como
mais ampla de conteúdos em qualidade digital disponíveis nos ATMs, M-Pesa, IZI, Ponto24, RecargaAki, bem como através da
nossos outros pacotes. Este é o nosso sinal de apreço pelo aplicação My GOtv. Para receber, assistência podem contactar a
seu apoio contínuo. Estamos constantemente a rever a nossa OLQKDGHDSRLRDR&OLHQWHSHORQ~PHUREHPFRPRDWUDYpV
oferta para assegurar que continuamos a oferecer sempre o da página Facebook GOtv Moçambique (https://www.facebook.
melhor aos nossos clientes “.
com/GOtvMozambique/).
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Cartoon

A tendência autoritária
é pior que a Covid-19

T

alvez uma das imagens mais marcantes da atitude
das pessoas perante a pandemia da Covid-19 pode
ser vista através de uma reportagem televisiva transmitida na semana passada, em que um adolescente
diz ao jornalista que não usa a máscara porque não acredita
na existência do Coronavírus.
Questionado porque não acreditava, respondeu, simplesmente, que nunca tinha visto o vírus. É verdade que nunca
o viu, mas não seria necessariamente por isso que a doença
não existe, com a sua tendência totalmente debilitante e
mortífera.
Com mais de 20 mil pessoas infectadas pela Covid-19,
acima de 250 das quais resultando em mortes e ainda a
contar, este já não é mais o momento para a complacência.
A situação é extremamente grave, exigindo de cada um,
uma atitude cada vez mais responsável. Se ainda persistiam
reservas ou dúvidas, a postura que cada um deve assumir
é proteger-se e evitar colocar em perigo a vida dos outros.
O Estado, por omnipresente que se julgue ser, jamais terá
a capacidade de vigiar o que cada um faz no privilégio da
sua privacidade.
Houve um momento, depois do surgimento da pandemia,
em que se o sistema nacional de saúde não conseguisse enfrentar o desaﬁo, seria possível, para quem tivesse recursos,
socorrer-se do sector privado. Os últimos relatos indicam
que mesmo essa alternativa já está praticamente esgotada.
Moçambique não está entre os destinos prioritários das várias vacinas que a ciência moderna conseguiu produzir nestes últimos nove meses, e mesmo que não fosse por causa
da alta demanda mundial, que neste momento ultrapassa
a oferta, é duvidoso se o país teria os recursos necessários
para a sua aquisição.
Num país onde o acesso à informação é ainda um privilégio para tão poucos, onde o acesso aos mais básicos cuidados de saúde continua uma miragem para a maioria, talvez
nunca saberemos a verdadeira dimensão dos danos causados pela Covid-19.
Mas por maior que seja a necessidade de vigilância e de
actuação das autoridades sobre os prevaricadores, a mensagem de prevenção contra a Covid-19 não pode ser
transformada num caso cuja solução passa pelo reforço da
repressão. O facto de estarmos na iminência de uma catástrofe sanitária não deve ser motivo para nos transformarmos em mensageiros do apocalipse.
Quando a polícia, cuja função é proteger a sociedade e fazer cumprir as leis se transforma num bando de assaltantes,
em nome de uma suposta imposição de regras, isto signiﬁca que a mesma sociedade se distrai do essencial, passando
a preocupar-se mais com o comportamento da polícia e
menos com a necessidade de se prevenir da Covid-19.
Assim, esta estirpe autoritária e exibição de uma força vazia tornam-se mais perigosas do que a própria Covid-19.
O poder do Estado deve se fazer sentir sempre que esteja
a ser desaﬁado por indivíduos irresponsáveis, mas isso deve
ser feito de uma forma em que os visados são levados a
assumir as suas responsabilidades, sem que os que actuam
em nome do Estado tentem igualar-se ao nível deles.
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uando me certiﬁquei,
por completo, de que
o acampamento estava
deﬁnitivamente mergulhado no silêncio, peguei na
minha encomenda embrulhada
naquilo que ainda me restava
de capulanas e pus-me a caminho.
Dei graças ao facto de os céus
nos abençoarem com uma chuva miúda e fria. Isso ajudá-lo-ia a permanecer no sono e,
portanto, o risco de, de repente, se pôr a chorar ﬁcava muito
reduzido. Reduzido, de facto, já
estava, uma vez que, cerca de
três horas antes, lhe tinha dado
a beber uma infusão de ervas e
raízes naturais que funcionavam perfeitamente como um
poderoso soporífero.
Ele era o meu primeiro ﬁlho.
Mas eu não queria, de forma
alguma, aceitá-lo como tal. Era
produto de várias violações a
que fui sujeita desde que, naquela noite, dois ou três anos
antes, a nossa aldeia tinha acordado a meio da noite, no meio
do terror que nos era imposto
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por dezenas de vozes jovens,
que se dedicaram a decapitar os
idosos, violar as mulheres adultas, jovens e adolescentes, raptar os jovens e levar tudo o que
puderam levar do pouco que
tínhamos de reserva alimentar,
vestuário ou criação animal.
Andei de violação em violação,
entre os comandos dos autores
desse terror, até que, cerca de
um ano e meio mais tarde, sofremos aquilo a que se chamou
“Operação de libertação”, levada a cabo pelas “fademos”. E
alguns de nós, como eu, foram
parar ao Comando Distrital.
Daí, para o acampamento de
refugiados, onde descobri, desalentada, mas sem surpresas,
que estava grávida. Sem saber,
obviamente, de quem.
Tenho 16 anos. Quando todo
esse pesadelo começou, estava a
frequentar a 8.ª classe, em Palma, e era o orgulho e o sonho
futuro dos meus pais.
Eu não queria, no ﬁm daqueles nove meses de gestação,
ter aquele ﬁlho por nada deste
mundo.
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Caminhei, naquela noite, com
ele ao colo debaixo da chuva
ﬁna, em silêncio, e, duas ou três
horas depois, fui depositá-lo
na porta da casa do Administrador do distrito. Na porta da
casa do Administrador, porque,
para mim, no fundo, ele era a
encarnação de todos os que
eram responsáveis pela situação
em que eu e todos iguais a mim
se encontravam.
Virei-lhe as costas, decidida a
não voltar nunca mais a olhar
para trás, para o meu passado,
para o meu pesadelo, e jurei a
mim própria que, fosse como
fosse, aquela noite seria o princípio de uma caminhada que
tanto me poderia levar para
novos infernos ou para novos
céus que se tinham ofuscado na
noite em que vi o meu avô a ser
decapitado, a minha mãe a ser
violada, mesmo a meu lado, e a
mim me acontecia o mesmo.
Acredito que tudo isto não terá
passado de um pesadelo, isto
para o meu próprio bem.
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Líderes religiosos na presidência da CNE:
LQIDOtYHLVRXLQÁDPiYHLV"
Por Raúl Chambote

D

epois de 25 anos (19942019), a Comissão
Nacional de Eleições
(CNE) conhece o seu
quinto Presidente, Dom Carlos Matsinhe, Bispo da Igreja
Anglicana, portanto, mais um
líder religioso. Tomou uma
decisão infalível ou inﬂamável? Os primeiros quatro líderes religiosos que já ocuparam
a presidência da CNE foram:
um padre da Igreja Católica,
não em exercício, (Prof. Brazão
Mazula), pastor da Igreja Metodista Unida de Moçambique
(Rev. Jamisse Taimo); pastor da
Igreja Presbiteriana (Rev. Arão
Litsure); e sheik da religião Islâmica (Sheik Abdul Carimo).
A CNE, também, teve um
presidente não religioso proveniente de uma das universidades privadas em Moçambique.
Mas falar de presidentes da
CNE não líderes religiosos não
é relevante neste artigo.
Três possíveis perguntas podem ser feitas. A primeira, será
que os líderes religiosos que
têm ocupado a presidência da
CNE têm emprestado a áurea
de legitimidade e autoridade
moral das suas instituições religiosas à CNE? A resposta é liminarmente um grande “Não”.
Ora vejamos: com a excepção
do Prof. Brazão Mazula, embora a sua aﬁliação religiosa,
não estivesse sub auspícios vinculativos dos ditames do Direito Canónico, o seu trabalho na
CNE respondia à um contexto
peculiar da vida sócio-política
após a guerra dos 16 anos. No
entanto, não devemos nos esquecer que a Igreja Católica
Romana, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM)
estiveram no centro das negociações do Acordo Geral da
Paz de 4 de Outubro de 1992
em Roma. Os restantes três líderes religiosos que ocuparam
a presidência da CNE não podem se orgulhar, entanto última reserva da moral aquém a
sociedade deles poderia esperar.
Tivemos CNEs de problemas
sócio-políticos sérios presididos por líderes religiosos.
Quando esperávamos que os
líderes religiosos estivessem ao
serviço da sociedade moçambicana e que inﬂuenciariam
positivamente a dinâmica das

coisas, a história das CNEs
lideradas por líderes religiosos
em Moçambique nos ofereceram mais conﬂitos violentos e
até latentes. Quando analiso a
ascensão de Mazula à CNE,
me parece que a Igreja Católica em Moçambique teve um
suspiro: aí está um dos nossos
depois do trabalho que ﬁzemos
sobre a paz. Quando Jamisse
Taimo, Arão Litsure e Abdul
Carimo ascenderam à presidência da CNE parece perfeita acomodação do Estado as
ambições político-religiosas.
Para os crentes da Igreja Metodista Unida ( Jamisse Taimo)
e Igreja Presbiteriana, as igrejas
reformas (Protestantes” tiveram
o mesmo suspiro: agora somos
nós na CNE. E quando foi da
religião Islâmica, devo conjecturar que crentes da religião islâmica suspiram: “agora temos,
também, o nosso na CNE. É
essa sociedade política de “nós-eles” que queremos construir
em Moçambique? É tempo
para pararmos e reﬂectirmos
seriamente sobre a presença de
líderes religiosos na CNE.
A segunda pergunta: sem os líderes religiosos na presidência
da CNE, esta deixa de ter legitimidade e autoridade conferidas por lei em Moçambique? A
resposta é também um grande
“Não”. A legitimidade, autoridade e conﬁança que as pessoas
precisam ter da CNE, entanto
instituição do Estado, dispensa
a suposta áurea de autoridade moral dos líderes religiosos
na presidência da CNE. Mais
que pressupostos moralistas,
o Estado precisa colocar limites na relação política-religião.
Reparem que a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)
movimenta massas de crentes
capazes de inﬂuenciar e determinar o curso da política nacional via eleições. Será que o
Estado Moçambicano vai acomodar os interesses da IURD
na próxima presidência a CNE
ou um bispo dos maziones da
província de Manica? Vide que
os sinais das “danças político-religiosas” em Manica não são
para ignorar. E aí, como o Estado vai acomodar a Igreja Luterana? Ou acomodar líderes
da Associação dos Médicos
Tradicionais de Moçambique

(AMETRAMO). Reparem-se
quer nas igrejas, nas mesquitas
e nas cerimónias organizadas
pela AMETRAMO os nossos
político-religiosos ou vão receber “bênçãos”, imposição das
mãos ou aﬁrmarem pactos de
apoio político. Não estaremos
a ariscar demais?! Reitero que
o Estado precisa estabelecer limites entre política-religião na
presidência da CNE. O meu
ponto não são as pessoas eleitas
em si, mas o papel da liderança
religiosa na CNE e na sociedade. Os líderes religiosos não
precisam da CNE para exercer
poder. Eles podem muito bem
fazê-lo a partir de suas congregações ou assembleias inter-religiosas para inﬂuenciar a
política em Moçambique. Salvo erro meu de análise, o desejo
insaciável pelo poder por parte
de líderes religiosos em Moçambique os torna mais inﬂamáveis que infalíveis.
Terceira pergunta: quando alguém se torna líder religioso,
essa pessoa não carece de poder
em todas as dimensões dentro
da sua instituição religiosa e
na sociedade. O que é que os
líderes religiosos em Moçambique procuram na presidência
da CNE? Poder, mas eles já o
tem. Foram cooptados? Então,
eles não possuem áurea moral
e autoridade espiritual que os
líderes religiosos como Desmond Tutu (Africa do Sul),
Jaime Gonçalvez (Moçambique), Patrick Kalilombe (Malawi), recentemente o ex-comungando Adventista Joshua
Maponga
(Zimbabweano)
entre outros, que procuraram
colocar limites para si próprios
quando se tratava da política e
religião. Tais líderes religiosos
não eram ignorantes e nem tinham posições fugidias sobre a
matéria. As posições políticas
deles eram percebidas pelos
seus crentes e pelos respectivos
poderes políticos dos governos
de seus países.
É importante que reconheçamos que a religião tem implicação forte na vida política,
sócio-económica e cultural em
qualquer sociedade, e Moçambique não foge à regra. Por isso,
defendo que o papel da religião
na promoção da democracia
multipartidária, paz e esta-

bilidade, e desenvolvimento
sócio-económico e cultural em
Moçambique não deve ser entendido como mera interferência em assuntos políticos ou seculares. E mais, há necessidade
para que seja renovado, aqui e
agora, o inevitável debate sobre
política e religião, sua relevância, seu papel, suas inﬂuências
mútuas e limites que cada uma
delas deve ter, sem que nos incorramos na diabolização dos
líderes religiosos quando ocupam cargos legalmente políticos, a partir dos quais prestam
contas ao poder político. É
óbvio que os líderes religiosos,
ao assumirem cargos políticos
correm o risco de se tornarem
incoerentes e irrelevantes à sua
missão religiosa e decidem ignorar que alguns de seus crentes tem limitações para compreenderem o papel da religião
na política, ou, a linguagem da
política na religião.
Em Moçambique, desde a Independência Nacional, embora
esteja legalmente estabelecida a
separação do Estado e da Religião em todas as Constituições (Constituição da República Popular de Moçambique
(CRPM) de 1975, artigo 19;
Constituição da República de
Moçambique (CRM) de 1990,
artigo 9, número 3; e CRM
de 2004, artigo 12, número 4),
mas há sinais irrefutáveis de
forças fora do quadro legal que
impelem o Estado e a Religião,
como entidades inseridas num
contexto sócio-político concreto e não como pressupostos
de exercício de abstração intelectual, a coexistirem paciﬁcamente nalgumas situações, mas
noutras a conﬂituarem-se, pois,
tanto o Estado como a Religião procuram continuamente
conquistar o poder, no sentido
de inﬂuenciar a conduta alheia.
Enquanto o Estado usa a lei, a
religião usa a fé para inﬂuenciar
a conduta das pessoas. O líder
religioso que assume a presidência da CNE que instrumento vai usar para inﬂuenciar
a conduta alheia (seus crentes
primeiro e sociedade em geral)?
Para terminar, a história da
teologia política no Ocidente
é instrutiva, e ela não terminou
com o nascimento da ciência
moderna, as revoluções Ameri-

cana e Francesa, ou um outro
momento histórico deﬁnitivo,
por exemplo, a religião teve um
desempenho moral forte do
King Jr, os abolicionistas contra escravatura de Nova Iorque.
À primeira vista, essa teologia
política expressou uma perspectiva iluminada e foi acolhida por aqueles que desejavam
bem a democracia liberal. Mas
no período que vai do ﬁm da
Primeira Guerra Mundial para
o início da Segunda Guerra
Mundial tomou uma forma
apocalíptica, e o “novo homem” desejoso ardentemente
em abraçar o poder começou
a criar justiﬁcações teológicas para as mais repugnantes
ideologias da era: o nazismo
e fascismo. Não estou a dizer
que os líderes religiosos que se
candidatam livremente à presidência da CNE pretendem
isso. Talvez, o nazismo não seja
um conto que não enerva a nenhum dos crentes das instituições religiosas donde provem
os líderes religiosos que ocupam a presidência da CNE em
Moçambique. Mas essa atitude
levanta questões profundas sobre a fragilidade da visão, que
os nossos líderes religiosos que
ocupam a presidência da CNE
têm, sobre a relação política-religião. Mesmo sociedades
com democracia estável, com
intelectuais de renome e cidadãos civilizados, como soi dizer, provaram ser vulneráveis
ao messianismo político com
dissimulações de estarem ao
serviço da sociedade quando
estavam ao serviço de interesses pessoais ao não serem os
primeiros a respeitar os limites
das esferas de sua actuação na
política e na religião.
Se pudéssemos entender a relação da política e religião em
Moçambique,
representada
por pessoas em indumentária
familiar a nossa, com nomes
familiares, talvez possamo-nos
recordar a nós mesmos como o
mundo é visto a partir de quem
busca de forma insaciável o
poder. Esse seria um pequeno
passo dado para avaliarmos o
desaﬁo que teremos de enfrentamos e decidir como responder quando situações similares
se abaterem sobre o nosso país.
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Europa e EUA: uma parceria em
ruptura e a precisar de reparação
Por Ivan Krastev e Mark Leonard

D

onald Trump não é nenhuma
Evita Perón. Poucas pessoas na
Europa ﬁcarão tristes com a
sua partida. Ao mesmo tempo
que festejam a transição para uma força
moderada, em Joe Biden, a maioria dos
europeus duvida que os Estados Unidos
possam regressar à liderança global em
questões internacionais, como as alterações climáticas ou a ameaça da China.
Este é o ponto-chave da nossa sondagem, publicada esta semana, feita a
mais de 15 mil europeus em 11 Estados-membros da UE. Além de revelar
um grande cepticismo relativamente à
trajectória futura dos EUA, chega à conclusão que, embora muitas pessoas na
Europa estejam solidárias com o novo
líder da Casa Branca, uma maioria pensa
agora que o sistema político dos EUA
está em ruptura.
Os EUA, aos olhos de muitos europeus,
serão distraídos por divisões internas
e lutarão para reconquistar a liderança
global. Seis em cada dez inquiridos na
sondagem do ECFR pensam que a China irá ultrapassar os EUA e tornar-se
a principal superpotência mundial nos
próximos dez anos. E há uma maioria
a pensar que, aﬁnal de contas, os EUA
não estarão sempre prontos a proteger a
Europa. A aposta de Trump de que era
do interesse de Washington agir como
o grande perturbador, e de organizar o
mundo em torno de relações bilaterais

SACO AZUL

assimétricas com outras potências, parece ter falhado. No entanto, a esperança de que Biden se torne um pivot dos
EUA, de volta à política de Obama de
incorporar o poder norte-americano
numa rede de alianças, também parece
irrealista.
Quase um terço dos europeus acredita
que, depois de terem votado no Trump
em 2016, não se pode conﬁar nos norte
-americanos. Surpreendentemente, mais
de metade dos alemães (53%) têm esta
opinião sobre o parceiro transatlântico
da Europa. Embora possam ser atípicos
neste ponto, é evidente que a reputação internacional prejudicada dos EUA
pode levar mais tempo do que um único
ciclo eleitoral a sarar.
O impacto de Trump nas relações transatlânticas signiﬁca que, em qualquer
potencial conﬂito dos EUA com a China ou a Rússia, a neutralidade é agora a
opção mais popular entre os europeus. A
nova administração dos EUA pode ter
presumido que a mudança dos europeus
para a neutralidade se deu, unicamente,
com a sua reacção visceral a Trump. Ao
que parece agora, pode não ser o caso.
Como alternativa à dependência que
têm dos EUA, os europeus estão a convergir em torno da ideia de uma Europa mais soberana e autónoma. Mais de
dois terços dos europeus em geral acreditam que este continente deve cuidar

da sua própria segurança, com especial
entusiasmo entre os cidadãos franceses
(70%), suecos (71%) e espanhóis (71%)
– e até mesmo britânicos (74%).
Isto levanta a questão de saber se Berlim irá substituir Washington como a
capital “prevalente”, para a liderança da
política externa. Certamente, parece que
muitos europeus têm esta opinião – com
a maioria dos inquiridos em França, Espanha, Dinamarca, Países Baixos, Portugal e Hungria a escolherem a Alemanha, acima dos EUA, como o “país mais
importante com o qual se deve construir
uma boa relação”. O Reino Unido (55%)
e a Polónia (45%), que tradicionalmente
vêem os EUA como poderosos protectores da sua liberdade, foram os únicos
países que classiﬁcaram os EUA à frente
da Alemanha de um modo signiﬁcativo.
Dito isto, parece fácil uma leitura excessiva destes dados. Embora alguns líderes europeus, como Emmanuel Macron,
tendam a interpretar o apoio popular à
soberania europeia como um desejo de
desempenhar um papel mais importante na política global, representam, para
uma maioria substancial dos cidadãos,
um desejo de neutralidade na escalada
da concorrência entre os EUA e a China. Para estes cidadãos, a soberania não é
uma grande entrada, por parte da UE, na
política internacional, mas, pelo contrário, uma porta de saída de emergência do
mundo bipolar de amanhã. É uma can-

didatura à reforma antecipada da competição das Grandes Potências.
A principal conclusão destes dados, no
momento em Biden toma posse como
o 46.º Presidente dos Estados Unidos, é
que os europeus não tomarão automaticamente o partido de Washington numa
nova Guerra Fria. Não é que discordem
necessariamente da agenda dos EUA – o
problema é que têm dúvidas sobre a sua
capacidade de vencer. E o seu apoio terá
de ser conquistado com provas sobre benefícios mútuos, em vez de ser encarado
como um dado adquirido.
Após quatro anos de Trump, a parceria
existente entre a UE e os EUA está em
ruptura e a precisar de reparação. Em
anos complicados, como testemunha o
desempenho da bolsa de valores norte-americana, são os sentimentos e não
as realidades económicas e políticas que
governam o mundo. Deste modo, a nova
administração Biden tem todos os motivos para temer não só as divisões tóxicas
internas, mas também o estado de espírito dos europeus, à medida que os Estados Unidos voltam a entrar no mundo.
Ivan Krastev é presidente do Centro de
Estratégias Liberais em Sóﬁa e investigador permanente do Instituto de Ciências
Humanas IWM em Viena
Mark Leonard é director do grupo de
reﬂexão pan-europeu do Conselho Europeu
de Relações Exteriores (ECFR)

Por Luís Guevane

Marmita de volta

C

om o agravar das restrições
justiﬁcadas pelo crescente número de casos da pandemia
o Mestre pintor também se
adequou aos novos horários, às novas
formas de consumir alguma bebida alcoólica, aos modos de interagir com a
família e amigos. Uma dessas formas
passou a ser a sua “quente marmita”.
O colaborador, sempre esperando por
ordens, nada providenciou. Sabia que o
Mestre compartilharia a refeição. Isso
nem sempre aconteceu porque numa
dessas vezes a marmita voltou intacta
para casa.
Nesse dia, depois de lavarem as mãos
retiraram as máscaras para enganar o
estômago com o conteúdo da marmita. Enquanto o Mestre pintor se debruçava sobre a marmita, a empregada
daquela casa aproximou-se com dois
pratos de sopa. Acreditando que não
passariam da sopa, foram avaliando o

trabalho feito até àquele momento. Desenvolveram, assim, uma conversa ao nível de
sopa. Depois de uma pausa, a empregada
recolheu os pratos, tendo-os substituído
por outros. Dada a qualidade e quantidade de refeição iniciaram rapidamente uma
conversa que julgaram adequar-se ao nível
daquilo que consumiam.
— Já temos um novo presidente na CNE.
Dizem que é membro da Freli. O que as
pessoas não sabem é que os anglicanos são
indivíduos correctos, pessoas tementes a
Deus, sérios, defensores da verdade. Um
bispo não anda em trafulhices de fraudes.
Não é a história de piri-piri com badjia,
que andou ali a participar na fraude só para
agradecer o prato que lhe ofereceram.
— Desculpa-la Mestre: porquê que na
véspera das eleições andam a recolher os
números de cartões de eleitores? Se as
pessoas reprovam a fraude, por quê, então,
entregam os números e vêm cá fora dizer-nos que a Freli já começou a recolher os

números para produzir fraude? Entregam,
depois murmuram como autênticos opositores do regime. Em vez de perguntarem
aos que recolhem os números, caras sem
vergonha, perguntam a nós que não sabemos de nada. Agora, isso de “presidente na
CNE”, não devia ser “presidente da CNE”?
— Infelizmente, meu jovem, nunca tivemos presidente da CNE. Todos foram presidentes na CNE. Autênticos paus mandados. Mazula foi um bocado diferente:
foi metade presidente na CNE e metade
presidente da CNE. O resto foi farinha
do mesmo saco. Aquilo deve mudar para
Comissão Eleitoral Independente. A CNE
nunca deixou de ser comunista. Mas este
que entrou, como é da anglicana, vai ser
presidente da CNE. Ele sabe que é pecado
favorecer a fraude. Sabe que os seus antecessores entraram com o prestígio em alta e
saíram sem nenhum prestígio, apesar de terem ganho boas condições de vida material.
— É bom mudarem de conversa — Aler-

tou a empregada. Continuou: — O
patrão não gosta quando falam mal da
Freli. Deus é que pôs ali este novo presidente na CNE que vai ser presidente
da CNE. Vai ser o nosso operativo da
paz, o bispo da paz. Vocês também não
pensam. A Freli chegou ao poder por
via da força das armas, pensam que vai
abandonar o poder por causa do vosso
voto? Nem pensar, a bandeira fala por
si. Tem que ser arma com arma, o resto
é cantiga. A democracia é uma arma,
não é?
Um ﬁo de silêncio interligou-os. Fortemente. Alguma discórdia ﬁcou por ser
revelada. A empregada proporcionou-lhes a lavagem das mãos. Sem ao menos descansarem, voltaram ao trabalho.
No ﬁnal da tarde o Mestre pintor chegou à casa com a sua marmita. A esposa
veriﬁcou o conteúdo da marmita. Revoltada alertou-o para a importância do
cumprimento das refeições: “não é só
trabalhar, deves comer!”
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Neymar, Mbappé e Messi,
a orquestra que Paris quer ver

O

Paris
Saint-Germain
não quer apenas formar
uma equipa competitiva
a nível interno mas pretende se impor, ainda mais, entre
os grandes clubes do futebol europeu e realizar o tão almejado
sonho de erguer, pela primeira
vez, a taça da Liga dos Campeões
europeus, a maior prova futebolística de clubes a nível da europa.
Para o efeito, os dirigentes do
clube comungam de uma única
ideia que se baseia em reunir os
melhores jogadores do mundo, de
modo a consolidar a sua equipa e
torna-la num colosso indomável e
transcender o nível dos gigantes
rivais europeus.
É mesmo nesta vertente que o
PSG pretende levar Lionel Messi à Paris, em meados do corrente
ano.
O clube francês quer se aproveitar
da insatisfação do camisa 10 no
Barcelona, para convencer o jogador, nos próximos meses, a aceitar
uma mudança de ares, do futebol
espanhol para o francês.
A transferência seria feita a custo
zero, uma vez que o contrato do
jogador com o Barcelona ﬁnda em
junho do corrente ano.
O clube Parisiense pretende “aliciar” La pulga, como também é
conhecido nos palcos do futebol,
com um projecto que tem em vista conquistar a primeira liga dos
Campeões daquele clube francês,
algo do agrado do jogador argentino.
Ademais, o clube quer fazer uso da
amizade entre o jogador Brasileiro
Neymar Jr, com Lionel Messi de
modo a convencer o argentino a se
mudar para o “parque dos príncipes”.
Sabe-se que um dos factores que
esteve por detrás da decisão de
Messi em abandonar o Barcelona,
clube que o formou e o revelou,
no anterior ano, são os constantes
fracassos dos catalães nas competições europeias, brindadas por
derrotas humilhantes e remontadas, como foi, a titulo de exemplo,
na temporada 2018-2019 quando
a equipa perdeu por (4:0) depois
de na primeira mão ter ganho por
(3:0) ao Liverpool, ou no anterior
ano, quando numa única mão per-

deu por 8:2 diante do Bayer Munique.
Um dos pedidos que “La Pulga”
sempre fez ao Barcelona foi de
querer voltar a jogar ao lado de
Neymar Jr, algo que a Direção do
Clube, liderada, na altura por Josep
Maria Bartomeu desconseguiu. O
PSG, então, quer usar este factor
ao seu favor.
Sem revelar números, o PSG pensa ainda, em brindar Messi com
um contrato dos sonhos de qualquer jogador de futebol.
Numa entrevista recente a revista
Francesa “France Football” o Director Desportivo do Paris SaintGermain, Leonardo Nascimento
de Araújo, disse que “grandes jogadores como Messi, sempre estarão
na mira do PSG”, porém teria despistado, posteriormente, aﬁrmando que não era hora para o clube
sonhar com essa transferência.
Mas, a verdade é que Nasser Al-Khelaiﬁ, proprietário do clube
parisiense nunca escondeu o desejo de avançar para a contratação de
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo sempre que uma oportunidade
surgisse.
O sonho do presidente do clube
é formar um trio ofensivo constituído por Neymar, Lionel Messi
e Cristiano Ronaldo. Mas sendo,
praticamente, impossível realizar
este desejo devido o “fair-play”
ﬁnanceiro, Al-Khelaiﬁ pondera
juntar Neymar, Mbappé, que já os
tem, com Messi ou CR7, o que é
mais fácil de ocorrer.
Foi neste sentido que em meados
de 2017, o PSG surpreendeu o
mundo ao desembolsar históricos
222 milhões de euros de cláusula
de rescisão contratual para transferir o craque brasileiro, Neymar da
Espanha para a França.
Aliás, a imprensa internacional
noticiou, no anterior ano, quando
Messi anunciou que não queria
mais jogar pelo Barcelona, que o
magnata árabe estaria disposto a
pagar a cláusula de Messi com o
Barcelona avaliada em 700 milhões de euros.
Ademais, o PSG tem um diretor
desportivo que liderou grandes
transferências no clube. Leonardo
Araújo, o homem mágico de paris,
que é responsável pelas contrata-

ções de jogadores de elite como
Kylian Mbappé no Mónaco por
180 milhões de euros, Di Maria,
Manchester United por 63 milhões de euros, Mauro Icardi (Inter
Milão) a custo de 60 milhões de
euros ou Julian Draxler, Wolfsburgo por 36 milhões, dentre outros.
Sabe-se que Messi, seis vezes Bola
de Ouro e igual número de vezes
Bota de ouro, está incomodado
com o desempenho do Barcelona
nas competições que tem disputado. A equipa catalã, perdeu, no
anterior domingo, na ﬁnal da Super
Copa Espanhola, por 3:2 diante do
Athletic Bilbau. Nesse mesmo jogo
Messi foi expulso por agressão.
Consta que o Manchester City de
Pep Guardiola também é um dos
clubes interessados na contratação
de Lionel Messi, segundo a imprensa internacional. (E.N)
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Apagou-se uma estrela!

M

orreu, no domingo último, o antigo guarda-redes do Estrela Vermelha de Maputo, e da
selecção, Ozias Fumo. O jogador
perdeu a vida es postas a circular,
o o mesmo sofria de diabetes.s de
guara-redes, tarfefa que realizou
com todo zelo e muito proissionmalà caminho do Hospital Militar e, segundo informações postas
a circular, sofria de diabetes.
Ozias Fumo destacou-se grandemente na des postas a circular, o
o mesmo sofria de diabetes.s de
guara-redes, tarfefa que realizou
com todo zelo e muito proissionmalécada de 80, altura em que o
Estrela Vermelha perdeu o campeonato nacional, já em tempo de
compensação, quando na última
jornada, Gil Guiamba, um dos
avançados mais fogosos que o país
futebolístico já teve, falhou uma
grande penalidade, já com os adeptos e simpatizantes alaranjados em
cânticos , convencidos de que pela

primeira vez a taça iria para as prateleiras do clube. Aliás, consta que
Gil Guiamba chutou a bola cantando efusivamente.
Na equipa alaranjada destacavam-se, ainda, Chonguiça, Sergito, que
havia se notabilizado no Costa do
Sol, Manuel Casimiro e Luís Manhique, actual presidente do Estrela, que fez a carreira toda no clube,
começando nas camadas inferiores.
Entretanto, mais tarde Ozias abraçou a carreira de treinadores de
guarda-redes, no mesmo clube que
o projectou, o Estrela Vermelha. E
fê-lo com zelo e muito proﬁssionalismo.
Até antes da sua morte, Ozias era
uma das ﬁguras privilegiadas no
clube, uma voz autorizada a dar
os seus conselhos, e a transmitir os
seus ensinamentos não só à actual
direcção, mas aos mais novos.
Neste momento de dor e consternação, a secção desportiva do hebdomadário SAVANA, endereça
à família , e à direcção do Estrela
Vermelha, sentidos pêsames.

MANIFESTAÇÃO
DE
INTERESSE
PARA
FORNECIMENTO DE ESPAÇO PARA FUMADORES

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE SUPPLY OF
SMOKING SHELTERS

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique
Área 1 para a Engenharia, Procurement e Construção do
projecto Moçambique LNG (‘‘O PROJECTO’’), um fabrico de
gás natural liquefeito na península de Afungi, província de Cabo
Delgado, com potencialidade para se tornar um líder global na
indústria de GNL, convida as entidades interessadas a submeter
à sua Manifestação de Interesse para o fornecimento de
‘‘Espaço para Fumadores’’ para O PROJECTO (baseado em
Afungi, distrito de Palma, província de Cabo Delgado).

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique
Area 1 for Engineering, Procurement and Construction of
Mozambique LNG project (“THE PROJECT”), a natural gas
liquefaction facility on the Afungi peninsula in Cabo Delgado
province, bound to become a future leader in the global LNG
industry, invites interested entities, to submit an Expression of
Interest for the supply of ‘‘Smoking Shelters’’ for THE
PROJECT (based in Afungi, district of Palma, Cabo Delgado
Province).

A seguinte documentação deve ser incluída:

The following documentation should be included:

A Manifestação de Interesse (MdI) deverá incluir informação
detalhada sobre as capacidades da Empresa ou da Entidade
interessada, incluindo a seguinte informação e documentação:

The Expression of Interest (EoI) shall provide detailed
information about the capacity of the Company or Entity
interested, including the following mandatory information and
documentation:

Documentação técnica
1. Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da
República)
2. Certificado actualizado de Registro Comercial
3. Licença Operacional ou documento equivalente emitido pelas
autoridades responsáveis (Alvará)
4. Prova de registro tributário (NUIT) e declaração de início de
actividade (M/01C e M02)
5. Perfil da empresa
As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua
manifestação de interesse contendo toda a documentação
solicitada para o seguinte endereço de e-mail:
cristiana.langa@ccsjv.com até ás 17:00 (UTC+2) horas do dia
29 de Janeiro de 2021.
O envio do e-mail deve se referir ao objecto do Anúncio Público:
“Espaço para Fumadores”.
Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima,
as entidades e empresas interessadas podem receber o Pacote de
Qualificação. O objectivo das informações é identificar
empresas com capacidade para um concurso de fornecimento de
“Espaço para Fumadores’’.
Este inquérito não deve ser considerado um convite para licitar e não representa
ou constitui qualquer promessa, contracto, oferta, obrigação ou compromisso de
qualquer espécie por parte da CCS JV ou Total para celebrar qualquer acordo
com as entidades participantes neste inquérito. Todos os dados e informações
fornecidas no aplicativo não devem ser considerados como um compromisso por
parte da CCS JV ou da Total de celebrar qualquer acordo, nem darão ao
interessado o direito de reivindicar qualquer indemnização. Os dados e
informações claramente marcados como "confidenciais" fornecidos de acordo
com esta consulta serão tratados como confidenciais pela CCS JV ou pela Total
e não serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas. Quaisquer custos
incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de
Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas interessadas e serão
suportados integralmente pelas mesmas empresas que não terão direito a
qualquer reembolso pela CCS JV ou Total.

Technical documents
1.
2.
3.
4.
5.

Updated Articles of Association (as published in the
Official Gazette)
Updated Certificate of Commercial Registration
Operational License or equivalent document issued by the
relevant authorities
Evidence of tax registration (NUIT) and commencement of
activity declaration (M/01C e M02)
Company profile

Companies interested in this invitation may submit their
Expression of Interest by sending all the requested
documentation
to
the
following
e-mail
address:
cristiana.langa@ccsjv.com no later than 17:00 (UTC+2) of the
29th January of 2021.
The Email submission must refer to the Public Announcement
object: “Smoking Shelters’’.
Subject to the delivery and compliance of all the above
documentation, interested entities and companies may receive
the Qualification Package. The purpose of the information and
documents is to identify qualified companies that have the
capacity to be considered for potential invitation to tender for
the supply of “Smoking Shelters”.
This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not represent
or constitute any promise, contract, offer, obligation or commitment of any kind
on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or arrangement with
entities participating in this enquiry. All data and information provided within
the application shall not be considered as a commitment on the part of CCS JV
or Total to enter into any agreement or arrangement nor shall it entitle interested
entities o claim any indemnity. Data and information clearly marked as
“confidential” provided pursuant to this enquiry will be treated as confidential
by CCS JV or Total and such companies shall have no recourse to disclose to
non-authorized persons or companies. Any costs incurred by the interested
companies in preparing the Expression of Interest shall be solely the entire
responsibility of the interested companies, shall be fully born by such companies
and will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or Total.

DIVULGAÇÃO
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS EM MOÇAMBIQUE
Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique convida as empresas
interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para prestação de
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS em Moçambique.

i)

5HODWyULRGHGHVHPSHQKRGD(PSUHVDHPPDWpULDGH6D~GH6HJXUDQoDH0HLR$PELHQWHLQFOXLQGRRFRUUrQFLDVHLQFLGHQWHVGRV~OWLPRV
DQRV7D[D7RWDOGH,QFLGHQWHV5HJLVWUiYHLV Total Recordable Incidents Rate -TRIR) deve ser providenciado;

j)

4XDOTXHURXWUDLQIRUPDomRTXHFRPSURYHDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDU
o âmbito do trabalho.
Documentos Administrativos:
a) &ySLD FHUWL¿FDGD GLJLWDOL]DGD GR 5HJLVWR &RPHUFLDO QRPH GD
Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o
SDFRWH GH TXDOL¿FDomR H RXWUD LQIRUPDomR UHOHYDQWH GD (QL
5RYXPD%DVLQ%9

ÂMBITO DO TRABALHO:
2kPELWRGHVWHGRFXPHQWRpIRUQHFHUHVSHFL¿FDo}HVWpFQLFDVSDUD6HUYLoRVGH
Gestão e Eliminação de Resíduos Perigosos e Gerais a serem executados pela
&2175$7$'$HP0RoDPELTXHHPFRQIRUPLGDGHFRPDV/(,6$3/,&È9(,6GH
DFRUGRFRPRVSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVDSOLFiYHLVHRVUHTXLVLWRVGD(035(6$
SDUDRDSRLRjVRSHUDo}HVGD(035(6$

II.

O âmbito do trabalho consiste na prestação de 6HUYLoRVGH Gestão de Resíduos
conforme listado abaixo:
-

)RUQHFHUPmRGHREUDVXSHUYLVmROLFHQoDVDUPD]HQDPHQWRFRQVXPtYHLV
PDWHULDLV GHVFDUWiYHLV FRQWUROH GH TXDOLGDGH DVVRFLDGR DRV 6HUYLoRV GH
*HVWmRGH5HVtGXRVHVHUUHVSRQViYHOSHODVHJXUDQoDSURWHFção pessoal e
protecção ambiental;

-

)RUQHFHU VHUYLoRV GH UHFROKD GH UHVtGXRV SHULJRVRV H QmR SHULJRVRV 
WUDQVSRUWHHVWDELOL]DomRDQiOLVHWUDWDPHQWRHVHUYLoRVGHHOLPLQDomRGRV
resíduos;

-

5HFROKHU UHVtGXRV HP ORFDLV GHVLJQDGRV SHOD (035(6$ HP YHtFXORV
DSURSULDGRVHWUDQVSRUWDORVSDUDLQVWDODo}HVGHWUDWDPHQWRHHOLPLQDomR
de resíduos aprovados e licenciados;

-

$UPD]HQDU WHPSRUDULDPHQWH H WUDWDU RV UHVtGXRV GD (035(6$ LQFOXLQGR
iJXDVUHVLGXDLV QDEDVHGDFRQWUDWDGDTXDQGRQHFHVViULR

-

0D[LPL]DUDUHGXomRGHYROXPHUHXWLOL]DomRHUHFLFODJHPGHUHVtGXRVGD
(035(6$HPLQVWDODo}HVGHUHFLFODJHPRXUHXWLOL]DomRDXWRUL]DGDV

-

5HDOL]DUDQiOLVHVODERUDWRULDLVTXDQGRQHFHVViULRSDUDWRGRVRVWLSRVGH
resíduos sólidos ou líquidos;

-

)RUQHFHUHTXLSDPHQWRVSDUDUHFROKDGHUHVtGXRV LHFRQWHQWRUHVFDL[DVGH
UHFLFODJHPNLWGHUHVSRVWDDGHUUDPHGHKLGURFDUERQHWRVWDQTXHVWDQTXHV
,62FDL[DVHWF DGHTXDGRVSDUDRVHUYLoR VHHTXDQGRQHFHVViULR 

-

5HDOL]DUPRQLWRULDDPELHQWDOGDVHPLVV}HVHGHVFDUJDVGD&RQWUDWDGD

As empresas interessadas deverão ser reconhecidas pelo Ministério da Terra
H $PELHQWH 07$  SDUD D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GD WLSRORJLD DFLPD H GHYH
H[HFXWDODVHPWRWDOFRQIRUPLGDGHFRPD/(,$3/,&È9(/
A data prevista para o inicio dos serviços é Janeiro 2022
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de Interesse
fornecendo a seguinte informação e documentação:
I.
Documentos Técnicos:
a)

Prova documentada de experiência na execução de serviços gestão
GHUHVtGXRVQDLQGXVWULDSHWUROtIHUDHPÈIULFDQRV~OWLPRVDQRVH
/ ou prova documentada de experiência na execução de serviços
gestão de resíduos em outra industria que não seja petrolífera nos
~OWLPRVDQRV

b)

,QIRUPDo}HVJHUDLVVREUHRSHU¿OGDHPSUHVD

c)

Copia de licenças YiOLGDV GD HPSUHVD SDUD RSHUDU HPLWLGD SHODV
autoridades competentes (licença de transporte de resíduos perigoVRVOLFHQoDDPELHQWDOSDUDJHVWmRGHUHVtGXRVDSURYDomRGRSODQR
GHJHVWmRUHVtGXRVSHODDXWRULGDGHDPELHQWDOGH0RoDPELTXH FHUWL¿FDGRVUHODFLRQDGRVFRPDJHVWmRGHUHVtGXRVWUDQVSRUWHDUPD]HQDPHQWRWUDWDPHQWRHOLPLQDomRGHQWURHIRUDGH0RoDPELTXH
&DVRDHPSUHVDQmRWHQKDDOLFHQoDYiOLGDIRUQHoDRVFRPSURYDWLYRV GD VXEPLVVmR GR SHGLGR GH UHQRYDomR H HVSHFL¿TXH D GDWD
prevista para obtenção;

d)

Prova documentada de 10 anos de experiência em actividades de
*HVWmRGH5HVtGXRVLQFOXLQGRDGHVFULomRGRFRQWUDWRGXUDomRORFDOL]DomRFOLHQWHHPmRGHREUD

e)

&DUWDVGH5HIHUrQFLDV3UR¿VVLRQDLVIRUQHFLGDVSRUFOLHQWHVQDSUHVtação de serviços similares;

f)

Comprovativo de experiência em projecto de redução de volume de
UHVtGXRVUHXWLOL]DomRHUHFLFODJHPGHVFULomRGDVDFWLYLGDGHV

g)

(VFULWyULRVH,QVWDODo}HVGH*HVWmRGH5HVtGXRVORFDOL]DGRVHP0R]DPELTXH são uma vantagem;

h)

3ROLWLFDV GH +64( H FySLD GDV FHUWL¿FDo}HV 06 GH TXDOLGDGH 06
DPELHQWDOH062+ 6,62,62H,62RX2+6$6RXHYLGrQFLDVGHVLVWHPDGHJHVWmRDSOLFDGDV RXVHMD
PDQXDO+6(OLVWDGHSURFHGLPHQWRV 

b)

5HODWyULRV)LQDQFHLURVH$QXDLVGRV~OWLPRVWUrVDQRVLQFOXLQGR%DODQFHWH /XFURV H 3HUGDV H GHPRQVWUDomR GR )OX[R GH FDL[D (VWHV GRFXPHQWRV GHYHUmR VHU IRUQHFLGRV SHOR *UXSR GD (PSUHVD VH DSOLFiYHO 
HWDPEpPSHOD(PSUHVDUHJLVWDGDHP0RoDPELTXHTXHSRGHUiHQWUDU
como objecto do contracto;
c) Registo da empresa em Moçambique. Caso esta não esteja
GHYLGDPHQWHUHJLVWDGDR3DUWLFLSDQWHGHYHUiLQGLFDUVHHVWDULD
disposto a efectuar o devido registo prontamente e o período
estimado para o efeito;

d)

Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais acFLRQLVWDVHEHQH¿FLiULRV¿QDLV VHQmRHVWLYHUHPOLVWDGRVHP
qualquer bolsa de valores);

e)

Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como
&RQVyUFLRRX-RLQW9HQWXUH -9 LQIRUPDomRUHIHUHQWHDFDGD
PHPEURSHUWHQFHQWHDR&RQVyUFLRRX-9FRPRUHVSHFWLYRSDSHOSRVLomRTXHFDGDPHPEURLUiGHVHPSHQKDUQRSRWHQFLDO
SURMHWR$LQWHQomRGHIRUPDUXP&RQVyUFLRRXXPD-9GHYH
ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de Entendimento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse
(2,  SURYLGHQFLDQGR WRGD D GRFXPHQWDomR VROLFLWDGD DFLPD DWUDYpV GR QRVVR
ZHEVLWH (QL5RYXPD%DVLQ%9 
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
3DUDTXDOTXHUHVFODUHFLPHQWRHDMXGDHQWUHHPFRQWDFWRFRPRQRVVRVHUYLoR
de suporte
através do email:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
8PDYH]VXEPHWLGDD(2,QRQRVVRZHEVLWHRQ~PHURGHLGHQWL¿FDomRGD
DSOLFDomRGHYHUi
ser partilhado enviando para o seguinte email:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANTE:
2HQYLRGHYHVHUHIHULUDRDVVXQWRGR$Q~QFLR3~EOLFRHDRVHJXLQWHFyGLJRGH
mercadoria:
SS03AC02 - COLLECTION/TRANSPORT/TREATMENT/DISPOSAL OF
DRILLING/PRODUCTION WASTE/RESIDUES
1R DSOLFDWLYR GR VLWH QD VHFomR ³2EMHFWR GR DSOLFDWLYR´ D iUHD ³2ULJHP GR
convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESIDUOS”.
6XMHLWRjHQWUHJDHFRQIRUPLGDGHGHWRGDDGRFXPHQWDomRDFLPDDV(PSUHVDV
interessadas nesta Manifestação de Interesse podem receber da Eni Rovuma
Basin B.V.R3DFRWHGH4XDOL¿FDomRSRGHQGRDLQGDVHULQFOXtGDVQRSURFHVVRGH
licitação para as atividades em questão.
(VWHLQTXpULWRQmRVHUiFRQVLGHUDGRFRPRXPFRQYLWHjDSUHVHQWDomRGHSURSRVWDV
H SRUWDQWR QmR UHSUHVHQWD RX FRQVWLWXL TXDOTXHU SURPHVVD REULJDomR RX
compromisso de qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin B.VGHFHOHEUDU
TXDOTXHUDFRUGRFRPTXDOTXHUHPSUHVDTXHLUiSDUWLFLSDUGHVWDManifestação de
Interesse.
4XDLVTXHU FXVWRV LQFRUULGRV SHODV HPSUHVDV LQWHUHVVDGDV QD SUHSDUDomR GD
Manifestação de Interesse VHUmR GH WRWDO UHVSRQVDELOLGDGH GDV HPSUHVDV DV
quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni Rovuma Basin
B.V..
7RGRV RV GDGRV H LQIRUPDo}HV IRUQHFLGRV DR DEULJR GHVWD Manifestação de
InteresseVHUmRWUDWDGRVFRPRHVWULWDPHQWHFRQ¿GHQFLDLVHQmRVHUmRGLYXOJDGRV
RXFRPXQLFDGRVDSHVVRDVRXHPSUHVDVQmRDXWRUL]DGDV
A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação de
Interesse para o endereço do site acima indicado é 03 de Fevereiro de 2020,
horário da África Central. A documentação recebida após a data e hora
LQGLFDGDQmRVHUiDFHLWH
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EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF WASTE MANAGEMENT SERVICES
Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch invites interested
companies to submit their Expression of Interest for the provision of
WASTE MANAGEMENT SERVICES LQ0R]DPELTXH

h)

+6(4 3ROLF\ DQG FRS\ RI WKH 4XDOLW\ 06 (QYLURQPHQWDO 06
DQG 2+ 6 06 FHUWL¿FDWLRQV ,62  ,62  DQG ,62
RU2+6$6RUHYLGHQFHVRIDSSOLHGPDQDJHPHQW
V\VWHPV LH+6(0DQXDOOLVWRI+6(406SURFHGXUHV 

i)

&RPSDQ\¶V +6( SHUIRUPDQFH LQFOXGLQJ HYHQWV DQG LQFLGHQWV
in the last three years. Total Recordable Incidents Rate (TRIR)
shall be provided;

j)

$Q\RWKHULQIRUPDWLRQWKDWZLOOHVWDEOLVKDELOLW\RIIXO¿OOLQJWKLV
VFRSHRIZRUN

SCOPE OF WORK
7KH VFRSH RI WKLV GRFXPHQW LV WR SURYLGH WHFKQLFDO VSHFL¿FDWLRQV IRU
+D]DUGRXV DQG *HQHUDO :DVWH 0DQDJHPHQW DQG 'LVSRVDO 6HUYLFHV
WR EH H[HFXWHG E\ WKH &2175$&725 LQ 0R]DPELTXH LQ FRPSOLDQFH
ZLWK $33/,&$%/( /$:6 LQ DFFRUGDQFH ZLWK DSSOLFDEOH LQWHUQDWLRQDO
VWDQGDUGVDQGWKH&203$1<¶VUHTXLUHPHQWVLQVXSSRUWRI&203$1<¶V
operations.
7KHVFRSHRIZRUNFRQVLVWVRISURYLVLRQRI:DVWH0DQDJHPHQW6HUYLFHV
as detailed below:
-

3URYLGHRIODERXUVXSHUYLVLRQOLFHQVHVZDUHKRXVLQJ
FRQVXPDEOHVGLVSRVDEOHPDWHULDOVTXDOLW\FRQWURODVVRFLDWHG
ZLWK:DVWH0DQDJHPHQW6HUYLFHVDQGEHUHVSRQVLEOHIRUVDIHW\
security and environmental protection;

Administrative documents:

II.
a)

6FDQQHGFHUWL¿HGFRS\RIWKH7UDGH5HJLVWHU/HJDO(QWLW\QDPH
DQGFRQWDFWSHUVRQIRUUHFHLYLQJTXDOL¿FDWLRQSDFNDJHDQGRWKHU
UHOHYDQWLQIRUPDWLRQIURP(QL5RYXPD%DVLQ%9

b)

/DVW WKUHH \HDUV )LQDQFLDO 6WDWHPHQWV DQG $QQXDO 5HSRUW
LQFOXGLQJ %DODQFH 6KHHW 3UR¿W DQG /RVV DQG &DVK )ORZ
6WDWHPHQW7KHVHGRFXPHQWVPXVWEHSURYLGHGIRUWKH&RPSDQ\
*URXS LIDSSOLFDEOH DQGDOVRIRUWKH&RPSDQ\¶V0R]DPELFDQ
registered entity that will enter into the subject contract;

c)

&RPSDQ\¶VUHJLVWUDWLRQLQ0R]DPELTXH,QFDVH\RXU&RPSDQ\
LVQRWDOUHDG\UHJLVWHUHGLQ0R]DPELTXHSOHDVHVSHFLI\LI\RX
ZRXOGEHZLOOLQJWRSURPSWO\UHJLVWHULQ0R]DPELTXHDQGVSHFLI\
the respective timeline;

-

SURYLGH ZDVWH KD]DUGRXV DQG QRQKD]DUGRXV  FROOHFWLRQ
WUDQVSRUWDWLRQ VWDELOLVDWLRQ DQDO\VLV WUHDWPHQW DQG GLVSRVDO
services;

-

collect waste from designated sites in appropriate vehicles and
transport them to approved and licenced treatment and disposal
facilities;

-

temporarily store COMPANY’s wastes (including wastewater) at a
&2175$&725¶VEDVHZKHQQHHGHG

d)

&RPSDQ\DQG*URXS6WUXFWXUHZLWKWKHOLVWRIPDMRU6KDUHKROGHUV
DQGXOWLPDWHEHQH¿FLDULHV LIQRWOLVWHGLQWKHVWRFNH[FKDQJH 

-

PD[LPLVH YROXPH UHGXFWLRQ UHXVH DQG UHF\FOLQJ RI &203$1<¶V
ZDVWHLQDXWKRUL]HGUHF\FOLQJRUUHXWLOL]DWLRQIDFLOLWLHV

e)

-

SHUIRUPODERUDWRU\DQDO\VLVZKHQQHHGHGIRUDOOWKHW\SHVRIVROLG
and liquid waste;

-

SURYLGH HTXLSPHQW IRU ZDVWH FROOHFWLRQ LH FRQWDLQHUV UHF\FOLQJ
ELQV RLO VSLOO NLWV DQG PDWHULDOV WDQNV ,62 WDQNV ER[HV HWF 
suitable for the service (if and when required)

In case you wish to participate in the Expression of Interest as a
FRQVRUWLXPRUDVDMRLQWYHQWXUHLQIRUPDWLRQDERXWHDFKPHPEHU
of consortium or joint venture and role of each participant in the
SRWHQWLDOSURMHFW6XFKLQWHQWLRQWRIRUPHLWKHUDFRQVRUWLXPRU
D-9PXVWEHVXSSRUWHGE\DQ$JUHHPHQWRU³0HPRUDQGXPRI
Understanding” duly signed by each entity in the group.

-

perform environmental monitoring of Contractor’s emissions and
discharges.

7KH &2175$&725 VKDOO EH TXDOL¿HG E\ WKH 0LQLVWU\ RI /DQG DQG
(QYLURQPHQWDO 07$  IRU WKH DERYH W\SRORJ\ RI 6(59,&(6 DQG VKDOO
SHUIRUPWKHPLQIXOOFRPSOLDQFHZLWK$33/,&$%/(/$:
The expected commencement date for the services is January
2022.
DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation shall submit their Expression
of Interest by providing the following mandatory information and
documentation:
Technical documents:

I.
a)

'RFXPHQWHG SURRI RI  \HDUV¶ H[SHULHQFH LQ FRQGXFWLQJ
waste management services for the Oil and Gas Industry
LQ$IULFDDQGRUGRFXPHQWHGSURRIRI\HDUV¶H[SHULHQFH
in conducting industrial waste management services in
0R]DPELTXH

b)

*HQHUDOLQIRUPDWLRQDERXWWKH&RPSDQ\¶V3UR¿OH

c)

Copy of Company’s valid license to operate issued by the
UHOHYDQW DXWKRULW\ KD]DUGRXV ZDVWH WUDQVSRUWHU OLFHQVH
ZDVWHPDQDJHPHQWHQYLURQPHQWDOOLFHQVHDSSURYDORIWKH
ZDVWHPDQDJHPHQWSODQE\WKH0R]DPELFDQ(QYLURQPHQWDO
$XWKRULW\  FHUWL¿FDWHV UHODWLQJ WR ZDVWH PDQDJHPHQW
WUDQVSRUWDWLRQ VWRUDJH WUHDWPHQW GLVSRVDO LQVLGH DQG
RXWVLGH 0R]DPELTXH LQ FDVH \RXU &RPSDQ\ GRHV QRW
KDYH D YDOLG OLFHQVH SOHDVH SURYLGH WKH HYLGHQFH RI WKH
submission of the request to renew the license and specify
the respective timeline;

Companies interested in this invitation may submit their Expression of
Interest by registering the company on our website (Eni Rovuma basin
%9$SSOLFDWLRQ 
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
)RU DQ\ LVVXHV DQG VXSSRUW \RX FDQ FRQWDFW RXU VHUYLFH RSHUDWLRQV
support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
2QFHVXEPLWWHGWKH(2,ZLWKLQWKHZHEVLWHDSSOLFDWLRQ\RXUDSSOLFDWLRQ
,'QXPEHUPXVWEH6KDUHGWR
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to the
following commodity code:
SS03AC02 – COLLECTION/TRANSPORT/TREATMENT/DISPOSAL
OF DRILLING/ PRODUCTION WASTE RESIDUES
:LWKLQ WKH ZHEVLWH DSSOLFDWLRQ XQGHU WKH VHFWLRQ ³2EMHFW RI WKH
$SSOLFDWLRQ´WKHDUHD³2ULJLQRILQYLWDWLRQ´VKDOOEHFRPSOHWHGDVIROORZV
“WASTE MANAGEMENT SERVICES”.
6XEMHFW WR WKH GHOLYHU\ DQG FRPSOLDQFH RI DOO WKH DERYH UHTXHVWHG
GRFXPHQWDWLRQ &RPSDQLHV PD\ UHFHLYH IURP Eni Rovuma Basin B.V.
WKH 4XDOL¿FDWLRQ 3DFNDJH DQG PD\ IXUWKHU EH LQFOXGHG LQ WKH WHQGHU
process for the subject activities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore
LWGRHVQRWUHSUHVHQWRUFRQVWLWXWHDQ\SURPLVHREOLJDWLRQRUFRPPLWPHQW
RI DQ\ NLQG RQ WKH SDUW RI Eni Rovuma Basin B.V. WR HQWHU LQWR DQ\
agreement or arrangement with you or with any Company participating in
this Expression of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of
Interest shall be fully born by such Companies who shall have no recourse
in this respect to Eni Rovuma Basin B.V..

d)

Documented proof of 10 years’ experience in waste
management activities including Contract description and
GXUDWLRQ/RFDWLRQ&OLHQWDQG:RUNIRUFH

e)

Reference letters from other Clients for the provision of
similar services;

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest
ZLOO EH WUHDWHG DV VWULFWO\ FRQ¿GHQWLDO DQG ZLOO QRW EH GLVFORVHG RU
FRPPXQLFDWHGWRQRQDXWKRUL]HGSHUVRQVRUFRPSDQLHV

f)

3URRIRIH[SHULHQFHLQZDVWHYROXPHUHGXFWLRQUHXVHDQG
UHF\FOLQJSURMHFWVGHVFULSWLRQRISHUIRUPHGDFWLYLWLHV

The deadline for receipt of your documentation relevant to this Expression

g)

2I¿FH DQG ZDVWH PDQDJHPHQW IDFLOLWLHV ORFDWHG LQ
0R]DPELTXHDUHDQDGYDQWDJH

Documentation received after the set deadline will not be accepted.

of Interest is set at 03rd February 2021, 23:59 Central Africa Time.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO E APOIO A
PLATAFORMA (PSV – GROUP B ERRV)
Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique – Operador Delegado Upstream,
agindo em nome e por conta da Mozambique Rovuma Venture, Operador da Área
4, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para o
fornecimento de DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO E APOIO A PLATAFORMA
(PSV – GROUP B ERRV) para auxiliar as actividades offshore da Área 4.

WHFLPHQWRH$SRLRD3ODWDIRUPD PSV – Group B ERRV) para a indústria de
3HWUyOHRH*iV
b)

SURSULHWiULRV GH 1DYLRV Offshore (a ser fornecido para o preenchimento,

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO
E APOIO A PLATAFORMA (PSV – GROUP B ERRV) para apoiar as actividades offshore
da Área 4, em Moçambique, conforme listado abaixo.
Os PSV’s (Group B ERRV  GHYHPHVWDUWRWDOPHQWHHTXLSDGRVFHUWL¿FDGRV HFDSD]HVGH
UHDOL]DU WRGDV DV RSHUDo}HV H VHUYLoRV PDUtWLPRV WtSLFRV QRUPDOPHQWH IRUQHFLGRV SRU
HPEDUFDo}HV GH DSRLR RIIVKRUH GHVWH WLSR 2 VHUYLoR VHUi UHDOL]DGR HQWUH LQVWDODo}HV
RIIVKRUH SODWDIRUPDV GH SHUIXUDomR H RXWUDV XQLGDGHV PDUtWLPDV H EDVHV RQGH D
HPEDUFDomR SRGH ¿FDU FRP VHJXUDQoD RX RSHUDU VHPSUH j WRQD LQFOXLQGR PDV QmR VH
limitando a:


)RUPXOiULR GH 4XDOL¿FDomR SUHHQFKLGR SDUD D SUpTXDOL¿FDomR WpFQLFD GRV
mediante a submissão da Manifestação de Interesse 

c)

'RFXPHQWRGH FRQIRUPLGDGH '2&  HPLWLGR VRE R 62/$6 &DStWXOR
,; 5HJ SDUD R WLSR GH HPEDUFDo}HV D VHUHP JHULGDV FDVR R '2& QmR
HVWHMDHPQRPHGDHQWLGDGHTXHGHVHMDSDUWLFLSDUQD0DQLIHVWDomRGH,QWH
UHVVHGHYHUiVHUIRUQHFLGDDSURYDGDUHODomRHQWUHWDOHQWLGDGHHRWLWXODU
GR'2&

d)

&DUWDVGHUHIHUrQFLDVIRUQHFLGDVSRUFOLHQWHVDWHVWDQGRDVRSHUDo}HVPDUt
WLPDVDQWHULRUPHQWHH[HFXWDGDVHPDSRLRDSURMHFWRVGH3HWUyOHRH*iV

7UDQVSRUWH H WUDQVIHUrQFLD GH PHUFDGRULDV H PDWHULDLV WtSLFRV GH FDPSRV
SHWUROtIHURV LQFOXLQGR FDUJD FRPEXVWtYHO iJXD GRFH ODPD OtTXLGD PDWHULDLV
SDOHWL]DGRV PDWHULDLV GH ODPD D JUDQHO FDUJDV SHULJRVDV LQFOXLQGR IRQWHV
H[SORVLYDVHUDGLRDWLYDVHUHVtGXRVJHUDGRVHPFDPSRVSHWUROtIHURV

RXDOWHUQDWLYDPHQWHDDXWRGHFODUDomRDVVLQDGDSHORFRUSRGLUHFWLYRFHUWL
¿FDQGRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVVLPLODUHVDRVDTXLVROLFLWDGRV
e)

Manual do Sistema de Gestão de Gestão de Saúde, Segurança e Ambien



Serviços de stand-byHPDSRLRjVLQVWDODo}HVGH3URGXomR



7UDQVSRUWHGHSHVVRDOLQGXVWULDO

WH 66$  GH DFRUGR FRP DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV 2+6$6  RX ,62



$FWLYLGDGHGHFRPEDWHDLQFrQGLR

,62 HRXOLVWDGHGRFXPHQWRVGH66$DSOLFiYHLVDRkPELWR



6HUYLoRVGHDQWLSROXLomR

GRWUDEDOKR



*HVWmRHDVVLVWrQFLDGHVREUHYLYHQWHV



8PDGDVHPEDUFDo}HVGHYHVHUFDSD]GHRSHUDUClass III - Work Class ROV.

f)

FRPSURYHP D FRQIRUPLGDGH FRP RV 3DGU}HV ,QWHUQDFLRQDLV GH 4XDOLGDGH

1DIDVHGHFRQFXUVRDHPSUHVDGHYHUiFXPSULURVVHJXLQWHVUHTXLVLWRVWpFQLFRV


$ HPSUHVD GHYHUi VHU SUpTXDOL¿FDGR WHFQLFDPHQWH GH DFRUGR FRP D 0HOKRU
3UiWLFD ³3Up4XDOL¿FDomR 7pFQLFD SDUD 6HUYLoRV GH 7UDQVSRUWH´  /2*,6
%3

&HUWL¿FDomR GR 6LVWHPD GH *HVWmR GH 4XDOLGDGH H  RX GRFXPHQWRV TXH
,62 

g)

'DGRVGRVLQFLGHQWHVGH66$GRV~OWLPRVDQRVHPSDUWLFXODUGRSDUkPH

tro Total Recordable Incidents Rate (TRIR).
$ HPEDUFDomR GHYHUi VHU FODVVL¿FDGD SRU XPD 6RFLHGDGH GH &ODVVL¿FDomR
II.
Documentos Administrativos:
reconhecida, membro da Associação Internacional de Sociedades de a)
&ySLDDXWHQWLFDGDGLJLWDOL]DGDGR5HJLVWURGH&RPpUFLRQRPHGD3HVVRD-XUtGLFD
&ODVVL¿FDomR IACS 
H SHVVRD GH FRQWDWR SDUD UHFHELPHQWR GR SDFRWH GH TXDOL¿FDomR H RXWUDV LQIRUPDo}HV
2DQRGHFRQVWUXomRGDHPEDUFDomRVHUiGHHPGLDQWH
UHOHYDQWHVGD(QL5RYXPD%DVLQ%9
$HPEDUFDomRGHYHWHUXPFDODGRPi[LPRGHPD':7
b)
Demostração Financeira dos Últimos três anos e Relatório Anual, incluindo
$HPEDUFDomRGHYHVHUIRUQHFLGDQRPtQLPRFRPGXDVXQLGDGHVGHSURSXOVmR %DODQoR 3DWULPRQLDO 'HPRQVWUDomR GH 5HVXOWDGRV H )OX[R GH &DL[D 2V UHIHULGRV
FDSD]HV GH RSHUDU LQGHSHQGHQWHPHQWH XPD GD RXWUD H GHYH SRVVXLU QRWDomR GRFXPHQWRVGHYHUmRVHUIRUQHFLGRVSDUDR*UXSRGD(PSUHVD VHDSOLFiYHO EHPFRPR
DHQWLGDGHUHJLVWUDGDHP0RoDPELTXHGD(PSUHVDTXH¿UPDUiRFRQWUDWRHPTXHVWmR
GHFODVVH'3









$HPEDUFDomRGHYHUiVHUGRWDGDGHSHORPHQRVWUrVJUXSRVJHUDGRUHVHOpWULFRV
SULQFLSDLV JHUDGRUDGLHVHOJHUDGRUHVGHHL[RRXGLHVHOHOpWULFR $OpPGLVVR
XPDIRQWHHOpWULFDGHHPHUJrQFLD SRUH[HPSORVLVWHPDGHEDWHULDRXJHUDGRU
GH HPHUJrQFLD  GHYH HVWDU GLVSRQtYHO DWHQGHQGR DRV UHTXLVLWRV GH 62/$6
&KDS,,5HJ

c)
5HJLVWUR GD HPSUHVD HP 0RoDPELTXH &DVR VXD HPSUHVD DLQGD QmR HVWHMD
UHJLVWUDGDHP0RoDPELTXHGHYHHVSHFL¿FDUVHSUHWHQGHHIHFWXDURVHXUHJLVWRLPHGLDWR
HP0RoDPELTXHHHVSHFL¿FDUDUHVSHFWLYDOLQKDGRWHPSR
d)
Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e
EHQH¿FLiULRV¿QDLV VHQmROLVWDGRVQDEROVDGHYDORUHV 

e)
&DVR GHVHMH VXEPHWHU D VXD Manifestação de Interesse FRPR &RQVyUFLR RX
$ HPEDUFDomR GHYHUi VHU HTXLSDGD FRP HTXLSDPHQWR VDOYDYLGDV FRQIRUPH -RLQW 9HQWXUH -9  LQIRUPDomR UHIHUHQWH D FDGD PHPEUR SHUWHQFHQWH DR &RQVyUFLR RX
VROLFLWDGR SRU 62/$6  H FHUWL¿FDGR FRPR Group B para actividade de -9 FRP R UHVSHFWLYR SDSHO TXH FDGD PHPEUR LUi GHVHPSHQKDU QR SRWHQFLDO SURMHWR $
declaração de intenção de formar um consórcio deve estar acompanhada por um acordo
5HVJDWHGH5HVSRVWDD(PHUJrQFLDV
RX³0HPRUDQGRGH(QWHQGLPHQWR´GHYLGDPHQWHDVVLQDGRSRUFDGDPHPEURGRFRQVyUFLR
$iUHDOLYUHGRFRQYpVGHYHVHUGHQRPtQLPRPHDHPEDUFDomRGHYH
VHUHTXLSDGDFRPJUXDGHFRQYpVGHQRPtQLPRWRQHODGDVDPGHDOFDQFH As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse (EOI)
SURYLGHQFLDQGR WRGD D GRFXPHQWDomR VROLFLWDGD DFLPD DWUDYpV GR QRVVR ZHEVLWH (QL
$ HPEDUFDomR GHYH VHU HTXLSDGD FRP WDQTXHV GH yOHR FRPEXVWtYHO GH QR 5RYXPD%DVLQ%9 
PtQLPRPHGHYHVHUHTXLSDGDFRPRVVHJXLQWHVWDQTXHVRSHUDFLRQDLV
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
7DQTXHGHyOHRFRPEXVWtYHO
3DUDTXDOTXHUHVFODUHFLPHQWRHDMXGDHQWUHHPFRQWDFWRFRPRQRVVRVHUYLoRGHVXSRUWH
Tanque de iJXDLQGXVWULDO
DWUDYpVGRHPDLO
7DQTXHGHiJXDGRFH
HPDLOebusiness.support@eni.com



$HPEDUFDomRGHYHSRVVXLUQRWDomRGHFODVVH),),QRPtQLPR






7DQTXHGHÀXLGRV
8PD YH] VXEPHWLGD D (2, QR QRVVR ZHEVLWH R Q~PHUR GH LGHQWL¿FDomR GD DSOLFDomR
$HPEDUFDomRGHYHUiHVWDUHTXLSDGDFRPHTXLSDPHQWRVDOYDYLGDVFRQIRUPH GHYHUiVHUSDUWLOKDGRHQYLDQGRSDUDRVHJXLQWHHPDLO
VROLFLWDGRSRU62/$6SURYLGDGHSHORPHQRVXPDHPEDUFDomRGHUHVJDWH HPDLOerb.procurement@eni.com
TXHDWHQGDDRVUHTXLVLWRVGH62/$6&KDS,,,
IMPORTANTE:
A embarcação deve estar equipada e deve cumprir os requisitos de Intactos
H(VWDELOLGDGHHP'DQRVHVWLSXODGRVQR,025(606&  ',5(75,=(6 A submissão da manifestação de interesse deve se referir ao assunto do presente anúncio
3$5$ 2 352-(&72 ( &216758d2 '( (0%$5&$d®(6 '( $%$67(&,0(172 público e ao seguinte código:





2))6+25(2VQDYLRVFRPTXLOKDDVVHQWDGDDQWHVGHGHMXQKRGH SS05BB03 – CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VESSELS
GHYHPFXPSULUQRPtQLPRDV'LUHWUL]HVGD,02SDUDR3URMHFWRH&RQVWUXomR 1R DSOLFDWLYR GR VLWH QD VHFomR ³2EMHFWR GR DSOLFDWLYR´ D iUHD ³2ULJHP GR FRQYLWH´
GH(PEDUFDo}HVGH$EDVWHFLPHQWR2IIVKRUH06&  
GHYHVHUSUHHQFKLGDGDVHJXLQWHIRUPD³FORNECIMENTO DE DOIS (2) NAVIOS DE
ABASTECIMENTO E APOIO A PLATAFORMA (PSV – GROUP B ERRV)´
&HUWL¿FDo}HVGDHPEDUFDomR



DATA PREVISTA DO COMEÇO DO CONTRATO E DURAÇÃO

6XMHLWRjHQWUHJDHFRQIRUPLGDGHGHWRGDDGRFXPHQWDomRDFLPDRVFRQFRUUHQWHVSUp
2FRQWUDWRHVWiSUHYLVWRSDUDFRPHoDUHPMDQHLURGHFRPDGXUDomR¿UPHSUHYLVWDGH VHOHFLRQDGRV SRGHUmR UHFHEHU GD (PSUHVD R 3DFRWH GH 4XDOL¿FDomR SRGHQGR DLQGD
VXMHLWRDRUHVXOWDGRGHXPDSUpDYDOLDomRVHULQFOXtGDVQRSURFHVVRGHFRQFXUVRSDUDDV
PHVHVPDLVGXDVH[WHQV}HVRSFLRQDLVGHPHVHVUHVSHFWLYDPHQWH
actividades em questão.
OPÇÃO
(VWHFRQYLWHQmRpFRQVLGHUDGRXPFRQYLWHjDSUHVHQWDomRGHSURSRVWDVHSRUWDQWRQmR
2SFLRQDOPHQWHD&203$1+,$SRGHUiWDPEpPVROLFLWDURIRUQHFLPHQWRGH80  1$9,2 representa ou constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo
3$'52'($%$67(&,0(172$3/$7$)250$FRPVLVWHPDGHSRVLFLRQDPHQWRGLQkPLFR
SRU SDUWH GD (PSUHVD GH FHOHEUDU TXDOTXHU DFRUGR FRP TXDOTXHU FRQFRUUHQWH TXH LUi
'3HPLQPGHiUHDGHFRQYpVDVHUSURYLVRULDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRDSDUWLUGH apresentar a sua Manifestação de Interesse.
MDQHLURGHFRPDGXUDomR¿UPHSUHYLVWDGHPHVHVPDLVGXDVH[WHQV}HVRSFLRQDLV 4XDLVTXHU FXVWRV LQFRUULGRV SHORV FRQFRUUHQWHV LQWHUHVVDGRV QD SUHSDUDomR GD
GHPHVHVUHVSHFWLYDPHQWH
Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade dos concorrentes, os quais
QmR WHUmR GLUHLWR D TXDOTXHU UHHPEROVR FRPSHQVDomR RX LQGHPQL]DomR SRU SDUWH GD
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Empresa.
As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifes7RGRVRVGDGRVHLQIRUPDo}HVIRUQHFLGRVDRDEULJRGDManifestação de Interesse serão
tação de Interesse, fornecendo a seguinte informação e
WUDWDGRV FRPR HVWULWDPHQWH FRQ¿GHQFLDLV H QmR VHUmR GLYXOJDGRV RX FRPXQLFDGRV D
SHVVRDVQmRDXWRUL]DGDV
documentação:
Documentos Técnicos:

I.
a)

Evidência de experiência comprovada no fornecimento de Navios de Abas

$ GDWD OLPLWH SDUD VXEPLVVmR GD GRFXPHQWDomR UHIHUHQWH j 0DQLIHVWDomR GH ,QWHUHVVH
SDUDRHQGHUHoRGRVLWHDFLPDLQGLFDGRp10 de Fevereiro de 2021, 23:59 horário da
África Central$GRFXPHQWDomRUHFHELGDDSyVDGDWDHKRUDLQGLFDGDQmRVHUiDFHLWH
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PUBLICIDADE
DIVULGAÇÃO

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF 2 (TWO) PLATFORM SUPPLY AND STANDBY VESSELS
(PSV – GROUP B ERRV)
Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Upstream Delegated
Operator, acting for and on behalf of Mozambique Rovuma Venture,
Area 4 Operator, invites interested companies to submit their Expression
of Interest for the provision of 2 (TWO) PLATFORM SUPPLY AND
STANDBY VESSELS (PSV – GROUP B ERRV) to support Area 4 offshore
activities.
SCOPE OF WORK
7KH VFRSH RI ZRUN FRQVLVWV RI WKH SURYLVLRQ RI 2 (TWO) PLATFORM
SUPPLY AND STANDBY VESSELS (PSV – GROUP B ERRV) to support
$UHDRIIVKRUHDFWLYLWLHVLQ0R]DPELTXHDVGHWDLOHGEHORZ.
7KH369¶V *URXS%(559 PXVWEHIXOO\HTXLSSHGFHUWL¿HGDQGDEOHWRFDUU\
RXWDOOW\SLFDOPDULQHRSHUDWLRQVDQGVHUYLFHVQRUPDOO\SURYLGHGE\RIIVKRUH
VXSSRUWYHVVHOVRIWKLVW\SH7KHVHUYLFHZLOOEHFDUULHGRXWEHWZHHQRIIVKRUH
LQVWDOODWLRQVGULOOLQJULJVDQGRWKHUPDULQHXQLWVDQGEDVHVZKHUHWKHYHVVHO
FDQVDIHO\OLHRURSHUDWHDOZD\VDÀRDWLQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWR
%
7UDQVSRUW DQG WUDQVIHU RI W\SLFDO RLO¿HOG JRRGV DQG PDWHULDOV
LQFOXVLYHRIFDUJRIXHOIUHVKZDWHUOLTXLGPXGSDOOHWL]HGPDWHULDOV
EXON PXG PDWHULDOV GDQJHURXV FDUJRHV LQFOXVLYH RI H[SORVLYH DQG
UDGLRDFWLYHVRXUFHVDQGRLO¿HOGJHQHUDWHGZDVWH
%
6WDQGE\VHUYLFHVLQDVVLVWDQFHRI3URGXFWLRQLQVWDOODWLRQV
%
7UDQVSRUWLQGXVWULDOSHUVRQQHO
%
)LUH)LJKWLQJDFWLYLW\
%
$QWLSROOXWLRQVHUYLFHV
%
6XUYLYRU¶VPDQDJHPHQWDQGDVVLVWDQFH
%
2QHRIWKHYHVVHOVVKRXOGEHFDSDEOHWRRSHUDWHD&ODVV,,,:RUN
&ODVV529
$WWKHWHQGHUVWDJHELGGHUVKDOOIXO¿OWKHIROORZLQJWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWV
%
%LGGHU VKDOO EH WHFKQLFDOO\ SUHTXDOL¿HG LQ DFFRUGDQFH ZLWK %HVW
3UDFWLFH³7HFKQLFDO3UH4XDOL¿FDWLRQIRU7UDQVSRUWDWLRQ6HUYLFHV´±/2*,6
%3
%
7KH YHVVHO VKDOO EH FODVVHG E\ D UHFRJQL]HG &ODVVL¿FDWLRQ 6RFLHW\
PHPEHURIWKH,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQRI&ODVVL¿FDWLRQ6RFLHWLHV ,$&6 
%
7KH\HDURIEXLOWRIWKHYHVVHOVKDOOEHRQZDUGV
%
7KHYHVVHOVKDOOKDYHDPD[LPXPGUDIWRIPDW':7
%
7KH YHVVHO VKDOO EH SURYLGHG DV D PLQLPXP ZLWK WZR SURSXOVLRQ
XQLWVFDSDEOHWRRSHUDWHLQGHSHQGHQWO\IURPHDFKRWKHUDQGVKDOOKROG'3
&ODVV1RWDWLRQ
%
7KH YHVVHO VKDOO EH SURYLGHG ZLWK DW OHDVW WKUHH PDLQ HOHFWULFDO
JHQHUDWLQJ VHWV GLHVHO JHQHUDWRU VKDIW JHQHUDWRUV RU GLHVHOHOHFWULF  ,Q
DGGLWLRQRQHHPHUJHQF\HOHFWULFDOVRXUFH HJEDWWHU\V\VWHPRUHPHUJHQF\
JHQHUDWRU  PXVW EH DYDLODEOH PHHWLQJ WKH UHTXLUHPHQWV RI 62/$6 &KDS
,,5HJ
%
7KHYHVVHOVKDOOKROG),),&ODVV1RWDWLRQDVDPLQLPXP
%
7KHYHVVHOVKDOOEHHTXLSSHGZLWKOLIHVDYLQJHTXLSPHQWDVUHTXHVWHG
E\62/$6DQGFHUWL¿HGDV*URXS%IRU(PHUJHQF\5HVSRQVH5HVFXH
DFWLYLW\
%
&OHDU'HFN$UHDVKDOOEHPLQLPXPPDQGYHVVHOVKDOOEH¿WWHG
ZLWKGHFNFUDQHRIPLQLPXPWRQVDWPRXWUHDFK
%
7KHYHVVHOVKDOOEH¿WWHGZLWKIXHORLOWDQNVRIPLQLPXPP
DQGVKDOOEH¿WWHGZLWKIROORZLQJRSHUDWLYHWDQNV
)XHO2LOWDQN
,QGXVWULDOZDWHUWDQN
)UHVKZDWHUWDQN
)OXLGVWDQN
%
7KHYHVVHOVKDOOEHHTXLSSHGZLWKOLIHVDYLQJHTXLSPHQWDVUHTXHVWHG
E\ 62/$6  SURYLGHG ZLWK DW OHDVW RQH UHVFXH FUDIW PHHWLQJ WKH
UHTXLUHPHQWVRI62/$6&KDS,,,
%
7KH YHVVHO VKDOO EH HTXLSSHG DQG PXVW FRPSO\ ZLWK ,QWDFW DQG
'DPDJH 6WDELOLW\ UHTXLUHPHQWV VWLSXODWHG LQ ,02 5(6 06&   ±
*8,'(/,1(6)257+('(6,*1$1'&216758&7,212)2))6+25(6833/<
9(66(/69HVVHOVWKHNHHORIZKLFKLVODLGEHIRUH-XQHVKDOO
FRPSO\DVDPLQLPXPZLWK,02*XLGHOLQHVIRUWKH'HVLJQDQG&RQVWUXFWLRQ
RI2IIVKRUH6XSSO\9HVVHOV±06&  
%
9HVVHO&HUWL¿FDWLRQV
(;3(&7('&2175$&767$57'$7($1''85$7,21
7KH&RQWUDFWLVHQYLVDJHGWRVWDUWLQ-DQXDU\ZLWKWKHH[SHFWHG¿UP
GXUDWLRQ RI  PRQWKV SOXV WZR RSWLRQDO H[WHQVLRQV RI    PRQWKV
UHVSHFWLYHO\
OPTION
2SWLRQDOO\&203$1<PD\DOVRUHTXLUHWKHSURYLVLRQRI 21( 67$1'$5'
'33/$7)2506833/<9(66(/ZLWKPLQVTPGHFNDUHDWREHWHQWDWLYHO\
PDGH DYDLODEOH IURP -DQXDU\  ZLWK WKH H[SHFWHG ¿UP GXUDWLRQ RI 
PRQWKVSOXVWZRRSWLRQDOH[WHQVLRQVRIPRQWKVUHVSHFWLYHO\
DOCUMENTATION REQUIRED
&RPSDQLHV LQWHUHVWHG LQ WKLV LQYLWDWLRQ VKDOO VXEPLW WKHLU Expression of

InterestE\SURYLGLQJWKHIROORZLQJPDQGDWRU\LQIRUPDWLRQDQGGRFXPHQWDWLRQ
I.
Technical documents:
a)
3URYHQ H[SHULHQFH LQ WKH SURYLVLRQ RI 3ODWIRUP 6XSSO\ $QG 6WDQGE\
9HVVHOV 369±*URXS%(559 IRU2LODQG*DVLQGXVWU\
b)
)LOOHG 4XDOL¿FDWLRQ )RUP RI WKH 5HTXLUHPHQWV IRU WKH 7HFKQLFDO 3UH
4XDOL¿FDWLRQRI2IIVKRUH9HVVHOV2ZQHUV WREHSURYLGHGIRU¿OOLQJLQ
XSRQ\RXUVXEPLVVLRQRI(2, 
c)
'RFXPHQWRI&RPSOLDQFH '2& LVVXHGXQGHU62/$6&KDSW,;
5HJIRUWKHW\SHRIYHVVHOVWREHPDQDJHGLQFDVH'2&LVQRWLQWKH
QDPHRIWKHHQWLW\ZLVKLQJWRSDUWLFLSDWHWRWKH([SUHVVLRQRI,QWHUHVW
HYLGHQFHVKDOOEHSURYLGHGRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVXFKHQWLW\DQG
WKH'2&RZQHU
d)
5HIHUHQFHV OHWWHUV IURP FOLHQWV IRU WKH SUHYLRXVO\ H[HFXWHG PDULQH
RSHUDWLRQV LQ VXSSRUW WR RLO  JDV SURMHFWV RU DOWHUQDWLYHO\ VHOI
GHFODUDWLRQ VLJQHG E\ WKH WRS PDQDJHPHQW DWWHVWLQJ WKH SURYLVLRQ LQ
WKHSDVWRIVLPLODUVHUYLFHVKHUHLQUHTXHVWHG
e)
+6(0DQDJHPHQW6\VWHP0DQXDODOLJQHGZLWKLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGV
HJ ,62  2+6$6 ,62   DQG  RU OLVW RI +6(
GRFXPHQWDWLRQUHODWHGWRWKH6R:DFWLYLWLHV
f)
+DYLQJ 4XDOLW\ 0DQDJHPHQW 6\VWHP FHUWL¿FDWLRQV DQGRU FHUWL¿FDWHV
SURYLQJ FRPSOLDQFH ZLWK LQWHUQDWLRQDO 4XDOLW\ 6WDQGDUGV HJ ,62
 
g)
&RPSDQ\¶V+6(SHUIRUPDQFHLQFOXGLQJLQFLGHQWVLQWKHODVWWKUHH\HDUV
Total Recordable Incidents Rate (TRIR) shall be provided.
II.
Administrative documents:
a)
6FDQQHG FHUWL¿HG FRS\ RI WKH 7UDGH 5HJLVWHU /HJDO (QWLW\ QDPH DQG
FRQWDFW SHUVRQ IRU UHFHLYLQJ TXDOL¿FDWLRQ SDFNDJH DQG RWKHU UHOHYDQW
LQIRUPDWLRQIURP(QL5RYXPD%9
b)
/DVW WKUHH \HDUV )LQDQFLDO 6WDWHPHQWV DQG $QQXDO 5HSRUW LQFOXGLQJ
%DODQFH 6KHHW 3UR¿W DQG /RVV DQG &DVK )ORZ 6WDWHPHQW 7KHVH
GRFXPHQWV PXVW EH SURYLGHG IRU WKH &RPSDQ\ *URXS LI DSSOLFDEOH 
DQGDOVRIRUWKH&RPSDQ\¶V0R]DPELFDQUHJLVWHUHGHQWLW\WKDWZLOOHQWHU
LQWRWKHVXEMHFWFRQWUDFW
c)
&RPSDQ\¶V UHJLVWUDWLRQ LQ 0R]DPELTXH ,Q FDVH \RXU &RPSDQ\ LV QRW
DOUHDG\UHJLVWHUHGLQ0R]DPELTXHSOHDVHVSHFLI\LI\RXZRXOGEHZLOOLQJ
WRSURPSWO\UHJLVWHULQ0R]DPELTXH
d)
&RPSDQ\DQG*URXS6WUXFWXUHZLWKWKHOLVWRIPDMRU6KDUHKROGHUVDQG
XOWLPDWHEHQH¿FLDULHV LIQRWOLVWHGLQWKHVWRFNH[FKDQJH 
e)
,Q FDVH WHQGHUHU ZLVK WR SDUWLFLSDWH LQ WKH ([SUHVVLRQ RI ,QWHUHVW DV
a consortium, information about each member of the consortium and
role of each participant in the consortium. Such intention to form a
FRQVRUWLXPPXVWEHVXSSRUWHGE\DQDJUHHPHQWRU³0HPRUDQGXPRI
8QGHUVWDQGLQJ´ GXO\ VLJQHG E\ HDFK HQWLW\ PHPEHU RI WKH SURSRVHG
consortium.
&RPSDQLHVLQWHUHVWHGLQWKLVLQYLWDWLRQVKDOOVXEPLWWKHLUExpression of Interest
E\UHJLVWHULQJWKHFRPSDQ\RQRXUZHEVLWH (QL5RYXPDEDVLQ%9$SSOLFDWLRQ 
KWWSVHVXSSOLHUHQLFRP3)8BHQB86HQLVXSSOLHUSDJH
)RUDQ\LVVXHVDQGVXSSRUW\RXFDQFRQWDFWRXUVHUYLFHRSHUDWLRQVVXSSRUW
HPDLOebusiness.support@eni.com
2QFH VXEPLWWHG WKH (2, ZLWKLQ WKH ZHEVLWH DSSOLFDWLRQ \RXU DSSOLFDWLRQ ,'
number must be Shared to:
HPDLOHUE3XEOLFDQQRXQFHPHQW#HQLFRP
IMPORTANT:
7KHVXEPLVVLRQPXVWUHIHUWRWKH3XEOLF$QQRXQFHPHQWDQGWRWKHIROORZLQJ
FRPPRGLW\FRGH
SS05BC03 – CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VESSELS
:LWKLQWKHZHEVLWHDSSOLFDWLRQXQGHUWKHVHFWLRQ³2EMHFWRIWKH$SSOLFDWLRQ´
WKHDUHD³2ULJLQRILQYLWDWLRQ´VKDOOEHFRPSOHWHGDVIROORZV³PROVISION OF
2 (TWO) PLATFORM SUPPLY AND STANDBY VESSELS (PSV – GROUP B
ERRV)´
6XEMHFWWRWKHGHOLYHU\DQGFRPSOLDQFHRIDOOWKHDERYHUHTXHVWHGGRFXPHQWDWLRQ
SUHVHOHFWHGWHQGHUHUVPD\UHFHLYHIURP&RPSDQ\WKH4XDOL¿FDWLRQ3DFNDJH
DQGPD\IXUWKHUEHLQFOXGHGLQWKHWHQGHUSURFHVVIRUWKHVXEMHFWDFWLYLWLHV
7KLVHQTXLU\VKDOOQRWEHFRQVLGHUHGDVDQLQYLWDWLRQWRWHQGHUDQGWKHUHIRUHLW
GRHVQRWUHSUHVHQWRUFRQVWLWXWHDQ\SURPLVHREOLJDWLRQRUFRPPLWPHQWRIDQ\
NLQGIURPWKH&RPSDQ\WRHQWHULQWRDQ\DJUHHPHQWRUDUUDQJHPHQWZLWK\RX
RUZLWKDQ\WHQGHUHUVXEPLWWLQJLWVExpression of Interest.
$Q\ FRVW LQFXUUHG E\ WKH LQWHUHVWHG WHQGHUHUV LQ SUHSDULQJ WKH Expression
of Interest VKDOO EH IXOO\ ERUQ E\ VXFK WHQGHUHU ZKR VKDOO KDYH QR UHFRXUVH
FRPSHQVDWLRQLQGHPQLW\RUFODLPLQWKLVUHVSHFWIURP&RPSDQ\
All data and information provided pursuant to the Expression of InterestZLOO
EHWUHDWHGDVVWULFWO\FRQ¿GHQWLDODQGZLOOQRWEHGLVFORVHGRUFRPPXQLFDWHGWR
QRQDXWKRUL]HGSHUVRQV
The deadline for receipt of the documentation relevant to the Expression of
Interest is set at XX /XX/ 2021, 23:59 Central Africa Time. Documentation
UHFHLYHGDIWHUWKHVHWGHDGOLQHZLOOQRWEHDFFHSWHG
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO HIV/SIDA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS
Embaixada dos E.U.A. em Maputo
AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO (DHAPP)
Tipo de Solicitação: Concurso Público
Prazo de candidatura: 27 de Janeiro de 2021
Financiamento: $29,889,088
Período de Atribuição: 4 anos
Descrição do Programa
O Governo dos EUA tem uma longa história de colaboração
H SDUFHULDV LQWHUQDFLRQDLV QD OXWD FRQWUD R +,96,'$
IRUQHFHQGR ¿QDQFLDPHQWR DVVLVWrQFLD WpFQLFD H DSRLR D
SURJUDPDV7RGDVHVVDVFRODERUDo}HVHVWmRDFRQWULEXLUSDUD
RFRQWURORGDHSLGHPLDGR+,9
$RORQJRGRVDQRVR3URJUDPDGH3UHYHQomRGR+,96,'$GR
'HSDUWDPHQWRGH'HIHVDGRV(VWDGRV8QLGRV 'R'  '+$33 
HQYROYHXFRPVXFHVVRPDLVGHSDtVHVQXPHVIRUoRSDUD
FRQWURODU D HSLGHPLD GR +,9 HQWUH RV VHXV UHVSHFWLYRV
VHUYLoRV PLOLWDUHV '+$33 p D DJrQFLD LPSOHPHQWDGRUD
do DoD que colabora com o Departamento de Estado dos
EUA, a Administração de Recursos e Serviços de Saúde, o
&RUSR GD 3D] D $JrQFLD GRV (8$ SDUD R 'HVHQYROYLPHQWR
,QWHUQDFLRQDO 86$,' HR&HQWURGH&RQWURORH3UHYHQomR
GH 'RHQoDV &'&  QR 3ODQR GH (PHUJrQFLD GR 3UHVLGHQWH
GRV(8$SDUDR$OtYLRGD6,'$ 3(3)$5 
2'+$33UHFHEH¿QDQFLDPHQWRSDUDRVVHXVSURJUDPDVGH
GXDVIRQWHVXPFRPSOHPHQWRGRFRQJUHVVRSDUDR3URJUDPD
GH 6D~GH GD 'HIHVD '+3  H WUDQVIHUrQFLDV GH IXQGRV GR
'HSDUWDPHQWR GH (VWDGR SDUD R 3(3)$5 7UDEDOKDQGR HP
HVWUHLWDFRODERUDFDRFRPR'R'&RPDQGDQWHV&RPEDWHQWHV
8QL¿FDGRVGRV(8$3URJUDPD&RQMXQWRGDV1Do}HV8QLGDV
VREUH+,96,'$ 2186,'$ FRODERUDGRUHVXQLYHUVLWiULRVH
RXWUDVRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLV 21*V DPLVVmR
GR'+$33pFRQVWUXLUSDUFHLURVPLOLWDUHVFDSD]HVDWUDYpVGH
FRRSHUDomR H DVVLVWrQFLD PLOLWDU HVSHFt¿FD H FXOWXUDOPHQWH
IRFDGDQR+,96,'$

H¿FLHQWHPHQWHRVGDGRVSDUDRULHQWDUDWRPDGDGHGHFLV}HV
H FRQFHQWUDU D SURJUDPDomR GR +,9 QDV iUHDV JHRJUi¿FDV
FHUWDV2'+$33XWLOL]DRVPHVPRVLQGLFDGRUHVGHSURJUDPD
SDUD SURJUDPDV ¿QDQFLDGRV SHOR 3URJUDPD GH 6D~GH GD
'HIHVD '+3 HSHOR3(3)$52'+$33UHFROKHRVUHVXOWDGRV
dos indicadores MER numa base trimestral, semestral, e
anual, dependendo do indicador, e os dados são comunicados
DR'+$33DRQtYHOGRORFDO(VWHVGDGRVSHUPLWHPDR'+$33
analisar e avaliar lacunas na programação e alcance de
PHWDVHLGHQWL¿FDUQHFHVVLGDGHVGHPXGDQFDVSDUDDOFDQoDU
RV QRVVRV REMHFWLYRV FRPXQV 'HYLGR jV VHQVLELOLGDGHV GH
VHJXUDQoD UHODWLYDV j ORFDOL]DomR GH LQVWDODFRHV PLOLWDUHV
H DR PRYLPHQWR GH WURSDV WRGRV RV GDGRV D QtYHO GR VtWLR
VmRDQDOLVDGRVQDVHGHGR'+$33HRVGDGRVUHVXPLGRVVmR
FRPXQLFDGRV DR 2*$& SDUD TXH RXWUDV DJrQFLDV GD HTXLSD
do USG possam rever os resultados dos programas militares
DJUHJDGRVDQtYHOQDFLRQDO
Transição para Parceiros Locais: Os parceiros locais são
HQFRUDMDGRVDFDQGLGDWDUHPVHDHVWHDQ~QFLR

3DUD VXVWHQWDU R FRQWUROR GD HSLGHPLD p IXQGDPHQWDO TXH
WRGDDJDPDGHVHUYLoRVGHSUHYHQomRHWUDWDPHQWRGR+,9
SHUWHQFD H VHMD RSHUDGD SRU LQVWLWXLo}HV ORFDLV JRYHUQRV H
FRPXQLGDGHVORFDLVHRUJDQL]Do}HVOLGHUDGDVSHODFRPXQLGDGH
 LQGHSHQGHQWHPHQWH GRV QtYHLV DFWXDLV GH FREHUWXUD DQWL
UHWURYLUDO $59 $LQWHQomRGDWUDQVLomRSDUDSDUFHLURVORFDLV
p DXPHQWDU D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GLUHFWRV VREUH R +,9
MXQWDPHQWH FRP VHUYLoRV QmR GLUHFWRV SUHVWDGRV QR ORFDO H
HVWDEHOHFHUFDSDFLGDGHVX¿FLHQWHFRPSHWHQFLDHGXUDELOLGDGH
1D RULHQWDomR GD $JrQFLD GH &RRSHUDomR GH 6HJXUDQoD GD GHVWHV SDUFHLURV ORFDLV SDUD D ORQJR SUD]R DVVHJXUDU R
'HIHVD R 6HFUHWiULR GH 'HIHVD GRV (8$ LGHQWL¿FRX R +,9 sucesso, o envolvimento e impacto do parceiro local.
SIDA nas forças armadas estrangeiras como uma questão de
segurança nacional. A prossecução de actividades relacionadas Todos os interessados em submeter propostas devem
FRP R +,96,'$ HP )RUFDV $UDPDGDV HVWUDQJHLUDV HVWi GHPRQVWUDU R DSRLR DFWLYR GRV PLOLWDUHV QR SDtV H GR
claramente ligada a interesses de segurança, estabilidade representante do DoD na Embaixada dos EUA correspondente,
UHJLRQDO SUHRFXSDo}HV KXPDQLWiULDV FRQWUDWHUURULVPR no planeamento e execução das suas propostas.
H HVIRUoRV GH PDQXWHQomR GD SD] GHYLGR DR LPSDFWR GR
+,96,'$ FRPR IDFWRU GHVHVWDELOL]DGRU HP VRFLHGDGHV HP 1R DQR ¿VFDO $)   R '+$33 DSRLRX  SURJUDPDV
GHVHQYROYLPHQWR2'+$33HPSUHJDXPDHVWUDWpJLDELODWHUDO DFWLYRVGH+,9SULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGHFRRSHUDomRPLOLWDU
e regional integrada de cooperação e assistência de segurança PLOLWDUGLUHFWDSDUDDOpPGRDSRLRGHRUJDQL]Do}HVH[WHUQDVH
HPPDWpULDGH+,96,'$2'+$33LPSOHPHQWDHVWUDWpJLDV LQVWLWXLo}HVDFDGpPLFDVFRQWUDWDGDVSDUDDMXGDUHPDVSHFWRV
bilaterais e regionais em coordenação com os respectivos HVSHFt¿FRV GRV SURJUDPDV SURSRVWRV 2V SDUFHLURV QR $)
&RPDQGRV GH &RPEDWH &2&20V  H (TXLSDV GH $SRLR DR LQFOXtDP  2UJDQL]Do}HV 1mR*RYHUQDPHQWDLV 21*  H
3DtVSDUDRIHUHFHUDVVLVWrQFLDDRSURJUDPD+,96,'$HQWUH XQLYHUVLGDGHVTXHWUDEDOKDPHPSDtVHV
PLOLWDUHVXWLOL]DQGRDVSULRULGDGHVGRSDtVHVWDEHOHFLGDVSHOR
6XEVHFUHWiULR GD 'HIHVD SDUD DV 3ROtWLFDV GRV (8$ H SHOR 1. INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS DE CONCESSÃO
*DELQHWHGR&RRUGHQDGRU*OREDOGD6,'$ 2*$& 2'+$33
FEDERAL
IRUQHFHLQIRUPDomRHVWUDWpJLFDHDSRLDDVIRUoDVGHGHIHVD
QDSUHYHQomRFXLGDGRVHWUDWDPHQWRGR+,9SDUDLQGLYtGXRV 3DUDWRGRVRVGRFXPHQWRVGHFDQGLGDWXUDSRUIDYRUFHUWL¿TXH
VHGHTXHRVPHVPRVVHMDPUHGLJLGRVHPinglês e que todos
LQIHFWDGRVSHOR+,9HVXDVIDPtOLDV
RVFXVWRVHVWHMDPHPdólares americanos.
23(3)$5DGRSWRXDVPHWDVJOREDLV DQWHULRUPHQWH
 Os candidatos devem apresentar UMA proposta de
 GR3URJUDPDGDV1Do}HV8QLGDVVREUH+,96,'$
SURMHFWR
2186,'$  TXH HVWDEHOHFHP DWp   GDV SHVVRDV
FRP +,9 HVWHMDP GLDJQRVWLFDGDV  GHVVDV HVWHMDP HP
WHUDSLDDQWLUHWURYLUDO $57 HGHVWDVWHQKDPDWLQJLGR 3DUDFDQGLGDWRVLQWHUHVVDGRVHPVXEPHWHUDVVXDVSURSRVWDV
por favor visite https://mz.usembassy.gov/noticea supressao viral.
of-grant-opportunity-united-states-department-ofOs indicadores de Monitoria, Avaliação e Relatórios (MER) defense-dod-hiv-aids-prevention-program-dhapp/
GR 3(3)$5 VmR UHFROKLGRV H UHSRUWDGRV SDUD TXH VH XVHP SDUDPDLVLQIRUPDo}HV
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos (Fotos)

Memórias ou jogo mentiroso?
I
-Você mesma prima lembra quando éramos crianças era só brincar correr
amanhã.
- Como não lembrar, primo Diomba. Aquilo era alegria de verdade sabe...
- E agora brincar como assim, com metro e meio entre as crianças?
- Xiiihhh!!!Da maneira que é até parece que brincar é um jogo mentiroso...
II
- Não é para poupar o desinfectante, colega!
- Fica tranquila, Dra. Levy. Aqui até mosquito se pica no olho...
- Não me digas que estás a montar uma base anti-aérea, colega? Não
comprometa a minha reputação...
- É exactamente isso, ilustre. Mas ﬁca sossegada que não vou disparar hoje...
III
- Boa tarde, ilustres companheiros! O que falhou, Menete?
- Boa tarde, sô Ministro, a minha máscara está lá dentro. Não se preocupe,
amigo Neto.
- Ele é anti-covid, a nossa expressão máxima de defesa e segurança. Não é
isso, Caros Juma e Jane?
- Sem dúvidas, Bernardino. A melhor defesa ainda é o ataque!
IV
- Quando te vi só me recordei daquela visita à tua escola, camarada!
-Não foi dessa vez a primeira, camarada Marina Pachinuapa. Foi naquela
viagem a Cuba.
- Sim, sim. Agora me recordo, Miquidade.
- Ali camada presidente falou, falou e eu gravei tudo na memória.
- Fizeste muito bem, camarada. Muito positivo!
- Agora o mais diﬁcil é ler todos discos...positivos e negativos...
V
- Está na hora, meu amigo!
-Daqui em diante é só medalhas, meu caro.
- Mereces muito mais meu, irmão. Descansa!
- Sabes, Bernardino, por vezes o suor já incomodava o ar-condicionado...
- Isso são os ancestrais quando te abençoam... A tua história ainda não
terminou, irmão Menete...
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t &NBMHVNNPNFOUP PTEFGFOTPSFTEP/PCFMFEBDBOPOJ[BÎÍPQBSBP
OPTTPUJNPOFJSPBDIBSÍPRVF+PF#JEFO OBTVBUPNBEBEFQPTTF TFJOT
QJSPVOPCFMPEJTDVSTPEF RVBOEP/ZVTJEJTTFRVFOPTFVDPSBÎÍP
DBCJBNUPEPTPTNPÎBNCJDBOPT0UJNPOFJSPEBT"NÏSJDBTBJOEBQPEF
TFSMFWBEPBTÏSJP+ÈEPMBEPEFDÈ BTDPCSBTËWPMUBEPQPMFJSPEPQPEFS 
EFUVEPUÐNGFJUPQBSBSFEV[JSBTQBMBWSBTEPFOHFOIFJSPBSFUØSJDBEF
QBQFM
t %FQPJTEFVNmNEFBOPFNFTUBEPEFHSBÎB DPNPTQPMÓUJDPTBUJSBS
EJWJEFOEPTEPTOÞNFSPTSFMBUJWBNFOUFCBJYPTEFJOGFDUBEPTQFMPDPSPOB 
PTFDUPSEBTBÞEFFTUÈBTFSWJPMFOUBNFOUFWFSHBTUBEPFBNFTNBFMJUF
DSÓUJDBRVFQBTTPVBTGFTUBTOBNBJPS QFOTBOEPRVF«GSJDBFTUBWBBQBTTBS
BPMBEPEBQBOEFNJB BHPSBFYJHFQSFTUBÎÍPEFDPOUBTTPCSFPOÞNFSPEF
DBNBT WFOUJMBEPSFTFUBORVFTEFPYJHÏOJP BHPSBRVFBTQPVDBTDMÓOJDBT
QSJWBEBTKÈOÍPUÐNNBJTFTQBÎPQBSBSFDFCFSPTRVFQPEFNQBHBS3FTUB
TBCFS OBTDVMQBTBEJWJEJSQFMPMBYJTNPEFmNEPBOP RVBOUPDBCFBPT
QPMÓUJDPTFRVBOUPDBCFBPTFDUPSEFTBÞEF4FÏRVFBTBÞEFUJOIBDBQB
DJEBEFQBSBJNQPSPTFVQPOUPEFWJTUBy

Joseph R. Biden Jr tomou posse, nesta quarta-feira, como 46º Presidente dos EUA. Ao lado, está a Primeira-Dama, Jill Biden

Estudantes moçambicanos no exterior

Pagamento de
subsídios agita IBE

E

stá instalado um braço-ferro opondo o Instituto de Bolsas de Estudos
(IBE) de Moçambique e os
estudantes nacionais que beneficiaram de bolsas para estudarem
na Argélia, China e Rússia. Em
causa está o não pagamento de
subsídio de sobrevivência inerentes às bolsas de estudo.

/P FOUBOUP  OVN FTGPSÎP QBSB
BDBMNBS B GÞSJB EPT CPMTFJSPT  B
EJSFDUPSB EP *#&  $BSMB $BPNCB 
JOUFSBHJV FTUB RVBSUBGFJSB DPN PT
SFQSFTFOUBOUFT EPT FTUVEBOUFT OPT
USÐT QBÓTFT &N DPOUBDUP DPN P
SAVANA  $BPNCB EFTESBNBUJ
[PV B TJUVBÎÍP  iQPSRVF DBEB DBTP
ÏVNDBTPFUVEPFTUÈTFOEPGFJUP
QBSBRVFUFOIBNPEFWJEPFODBNJ
OIBNFOUPw
/B "SHÏMJB IÈ DFSDB EF  FTUV
EBOUFT CPMTFJSPT EPT RVBJT  TÍP
mOBMJTUBTFKÈFNGBTFEFQSFQBSBÎÍP
EBT SFTQFDUJWBT EFGFTBT 3FDFCFN
VN TVCTÓEJP EF  EØMBSFTNÐT 
QBHPTUSJNFTUSBMNFOUF
$POUVEP IÈVNPVUSPHSVQPQSP
CMFNÈUJDP EF  FTUVEBOUFT RVF 
TFHVOEP B FYQMJDBÎÍP EB EJSFD
UPSB EP *#&  EFWJEP BP TFV GSBDP
BQSPWFJUBNFOUPBDBEÏNJDPMIFTGPJ
SFWPHBEP P EJSFJUP Ë CPMTB .BT P
HSVQP FTUÈ B SFTJTUJS P SFHSFTTP BP
QBÓT"CPMTBGPJSFWPHBEBQPSRVF 
EFBDPSEPDPN$BPNCB FTUÍPBMF
WBSNBJTUFNQPEPRVFPBENJTTÓ

WFMQBSBDPODMVÓSFNPTSFTQFDUJWPT
DVSTPT EF MJDFODJBUVSB  GBDUP RVF
WJPMB P SFHVMBNFOUP EF BUSJCVJÎÍP
EFCPMTBTEFFTUVEP0VTFKB FTUFT
FTUVEBOUFT RVF  EF QSJODÓQJP EF
WFSJBN DPODMVJS PT TFVT DVSTPT EF
MJDFODJBUVSBFNBBOPT KÈFTUÍP
OPPJUBWPBOP%FTUFHSVQP $BPN
CBEJ[IBWFSUSÐTFTUVEBOUFTRVFEF
MJWSF F FTQPOUÉOFB WPOUBEF SFEJHJ
SBNDBSUBTBP*#& NBOJGFTUBOEPP
TFVEFTFKPEFBUJSBSBUPBMIBBPDIÍP
FSFHSFTTBSBPQBÓT BCSJOEPFTQBÎP
QBSBRVFP&TUBEPQPTTBTVCTJEJBS
PVUSPT EJTDFOUFT /P FOUFOEFS EB
EJSFDUPSBEP*#& PFTUVEBOUFRVF
FYUSBWBTPVPTQSB[PTEFGPSNBÎÍP 
TFN UFS DPODMVÓEP B MJDFODJBUVSB 
QPEF QSPTTFHVJS DPN PT FTUVEPT B
DVTUPQSØQSJP
1PS PVUSP MBEP  FYJTUF VN HSVQP
EFFTUVEBOUFTRVFFTUÈOB$IJOBF
3ÞTTJB DFSDBEF RVFOFTUFNP
NFOUPFTUÍPBFYJHJSPQBHBNFOUP
EP TFV TVCTÓEJP TVCTJTUÐODJB QBSB
GB[FSFNGBDFËTEFTQFTBTEFGPSNB
ÎÍP
"RVJ TVDFEF  EF BDPSEP DPN
$BPNCB  RVF EFWJEP Ë QBOEFNJB
EBDPWJE RVFEFWBTUBPQBÓTFP
NVOEP BMHVOTQBJTFFODBSSFHBEPT
F FEVDBÎÍP NPCJMJ[BSBNTF QBSB
USB[FSPTmMIPTEFWPMUBË.PÎBN
CJRVF .BT DIFHBEPT BP QBÓT OÍP
TF BQSFTFOUBSBN BP *#& QBSB RVF
TFKBN EBEPT P EFWJEP USBUBNFOUP
i4Ø QPS FTUFT EJBT EFDJEJSBN SFJ
WJOEJDBSPQBHBNFOUPw GSJTPV
4PDPSSFOEPTF EP SFHVMBNFOUP 

FYQMJDPVRVFVNBWF[FTUBOEPFN
.PÎBNCJRVF B SFHSB FNBOB RVF
OÍPTFQPEFQBHBSOFOIVNTVCTÓ
EJP 5PEBWJB  PT FTUVEBOUFT FTUÍP
FYJHJS P QBHBNFOUP QBSB  BMFHBEB
NFOUF TVQPSUBSEFTQFTBTEFJOUFS
OFUOBTBVMBTPOMJOF
" EJSFDUPSB EP *#& EJ[ RVF BQF
MPV BPT SFTQPOTÈWFJT EPT HSVQPT
EPT FTUVEBOUFT QBSB FGFDUVBSFN
P MFWBOUBNFOUP EPT TFVT DPMFHBT
RVF FTUÍP OP FTUSBOHFJSP FN GPS
NBÎÍP  BTTJN DPNP EPT RVF FTUÍP
FN .PÎBNCJRVF QBSB RVF TF FO
DPOUSF VNB NFMIPS TBÓEB 3FNF
UFV B EFMJCFSBÎÍP TPCSF P BTTVOUP
QBSB B QSØYJNB TFNBOB 4FHVOEP
BUBCFMBEP*#& PTFTUVEBOUFTRVF
FTUÍP$IJOBSFDFCFNEØMBSFT
NÐT DPOUSBPTEØMBSFTNÐTOB
3ÞTTJB 1SFDJTPV RVF WBMPS Ï QBHP
USJNFTUSBMNFOUF NBTSFTTBMUPVRVF 
ÉNCJUPEBDPPQFSBÎÍPDPNPTQBÓ
TFTIPTQFEFJSPT FTUFTUBNCÏNEF
WFNBKVEBSFNBMHVNBTEFTQFTBT
&TUBOÍPÏBQSJNFJSBWF[RVFFT
UVEBOUFT CPMTFJSPT NPÎBNCJDBOPT
FN QBÓTFT DPNP "SHÏMJB F $VCB
FOUSBN FN CSBÎPEFGFSSP DPN P
*#& UFOEPDPNPQBOPEFGVOEPP
BUSBTPOPQBHBNFOUPEPTTVCTÓEJPT
PV NFTNP QFEJEP EF SFWJTÍP EPT
WBMPSFTBUSJCVÓEPT&N PHP
WFSOPDIFHPVBBNFBÎBSSFDBNCJBS
BPQBÓT VNHSVQPEFFTUVEBOUFT
OB"SHÏMJBQPSUFSFNEFDJEJEPCPJ
DPUBS BVMBT FYJHJOEP B SFWJTÍP EP
QBDPUFEFTVCTÓEJPT
(A. Nhampossa)

t &RVBOEPBOEBNUPEPTFNSPEBWJWBBQFMBOEPBPEJTUBODJBNFOUPTPDJBM
FBPVTPEBNÈTDBSB OÍPTFQFSDFCFVCFNBEJNFOTÍPPmDJBMEBEBËDFSJ
NØOJBGÞOFCSFEFVNEPTCBEBMBEPTEPTIPXCJ[DBTFJSP'BOOZ1GVNP 
TFSFHSFTTBTTF TFSJBEFTQFEJEPBPOEF
t &RVBOEPUVEPWPMUBSBPOPSNBM TFVNEJBWPMUBSNPTBPBOUJHPOPSNBM 
UFNPT EF GB[FS BT DPOUBT Ë WPSBDJEBEF QFMP EJOIFJSP GÈDJM  EPT RVF TF
TFOUBSBNFNDJNBEPTUFTUFTQBSBGB[FSFNPTFVQÏEFNFJB3FTUBTBCFS 
TF OB DPOGVTÍP RVF FYJTUF OB TBÞEF FOUSF QÞCMJDP F QSJWBEP  TF IBWFSÈ
DBQBDJEBEF OP QÞCMJDP QBSB GB[FS BMHVNBT DPOUBT CÈTJDBT F BQPOUBS P
EFEPBVOTUBOUPTTBMUFBEPSFTEPUFNQMP5JQPYFSJGFEBEF4FUFNCSP
FODBSOBEPOVNBOUJHPNJOJTUSPEB4BÞEFRVFBJOEBBOEBQPSDÈ
t 0BKVTUFEFDPOUBTUBNCÏNFTUÈBTFSGFJUPQBSBPTMBEPTEB+VOUB QPJT 
BQBSFOUFNFOUF PFTUFOEFSEBNÍPBPMÓEFSEB+VOUBQBSBOFHPDJBSDPNP
HPWFSOPOÍPFTUÈBTVSUJSFGFJUP"EFDJTÍPQBSFDFRVFÏSFTPMWFSPBTTVOUP
QPSWJBNJMJUBS NBTDPOIFDFEPSFTEBSFHJÍPBDIBNRVFBNPOUBOIBWBJ
QBSJSVNSBUP5BMWF[ËUFSDFJSBTFKBEFWF[QBSBPOPWPCPTTEBT'"%. 
EFQPJTEFUFSGBMIBEPEVBTWF[FTOPQBTTBEPDPN%)-
t /BTFNBOBFNRVFPFYFDVUJWPEB5PUBMWJOIBFYJHJSNBJTHBSBOUJBTEF
TFHVSBOÎB FN "GVOHJ  B DIFGF EB EJQMPNBDJB TVMBGSJDBOB MBNFOUBWB B
iJODBQBDJEBEFwEPTQBÓTFTEB4"%$QBSBFODPOUSBSVNBTPMVÎÍPDPO
KVOUB QBSB B WJPMÐODJB BSNBEB FN $% 1FMBT QBMBWSBT EB NJOJTUSB EPT
DVOIBEPT BQBSFOUFNFOUF BCPMBFTUÈEPMBEPNP[B RVFFTUÈBMFWBSUFN
QPQBSBEFDJEJSTPCSFBiMJTUBEFDPNQSBTw
t "6&UBNCÏNEFTDFVmOBMNFOUFB.BQVUPFODBSOBEBOPNJOJTUSPUVHB
RVF BHPSB UFN B QSFTJEÐODJB EP PSHBOJTNP 3FTUB TBCFS TF MFWB QBSB B
&VSPQBVNB MJTUBEFDPNQSBT PVBMHPNBJTTJHOJmDBUJWPRVFBBKVEB
FYUFSOBRVF.BQVUPRVFSTFNDPNQSPNFUFSBTVBTPCFSBOJB6NBFRVB
ÎÍP EJGÓDJM RVBOEP B RVBMJEBEF EPT PWPT MFWB PT DP[JOIFJSPT B UPSDFS P
OBSJ[RVBOUPËQPTTJCJMJEBEFEFTFGB[FSVNBPNPMFUFEFDFOUF
t "WJTJUBEPFYFDVUJWPGSBODÐT RVFHFSFNJMNJMIÜFTEFWFSEJOIBTQBSB
"GVOHJ DFOUSBEBFNQSFPDVQBÎÜFTTFDVSJUÈSJBTEFJUBQPSUFSSBBUFTFQB
UFUBEFVNIJQPUÏUJDPTVSUPEFDØMFSBQPSUFSSBTEPTNXBOJT/PNFUFS
EPTQÏTQFMBTNÍPT EFQPJTEFTPOFHBEPTPTBUBRVFTËT[POBTQSØYJNBT
EPQSPKFDUP BUÏPDPNVOJDBEPTPCSFUÍPEFMJDBEBWJTJUBEFNPSPVNBJTEF
IPSBTBWFSBMV[EPEJB$PNPTF1BSJTTFKBHFSJEPQFMPTQBSÉNFUSPT
EF.BQVUP
t "JOEBTPCSF$% .BQVUPSFDFCFV TFNBOBQBTTBEB BJOVTJUBEBWJTJUBEP
TVCTFDSFUÈSJPEF5SVNQRVFOÍPÏTVCTFDSFUÈSJP NBJTVNBWF[QBSBEJT
DVUJSPBWBOÎPEPTjihadistasEP%BFTIFN$BCP%FMHBEP%FTUBWF[ QBSB
OÍPFNCBSBÎBSPTQBSDFJSPTMPDBJT BTSFGFSÐODJBTBP*4*4mDBSBNBQFOBT
OP DPNVOJDBEP QBSB DPOTVNP JOUFSOP EPT HSJOHPT 1BSB PT SFHJTUPT  F
JTTPÏFODPSBKBEPSQBSBBTBVUPSJEBEFTMPDBJT PT&6"FTUÍPQSFPDVQBEPT
DPNBWJPMÐODJBRVFBDPOUFDFOPOPSUF
t )FMJPEPSPF'FSSP MÈPOEFFTUÍP QPEFNBHPSBDPNQBSBSOPUBTEPTUFY
UPTJODFOEJÈSJPTRVFEFCJUBSBNOP/PUÓDJBTEB#FJSBFNQMFOBÏQPDBEP
NPOPQBSUJEBSJTNP RVBOEPBJOEBOFNTFRVFSFSBOBTDJEPPHVFCV[JTNP 
BQFTBSEF(VFCV[BFTUBSOB#FJSB6NBBOPUBÎÍPQBSBPTRVFTFJOUFSFT
TBNQFMBNFNØSJBEBDPNVOJDBÎÍPTPDJBMNP[B QBSBJOWFTUJHBSFNTPCSF
PTRVFTFQSFPDVQBSBNDPNBMJCFSEBEFBOUFTEF/PWFNCSPEF

Em voz baixa
t $PNPBWBOÎPEBÏQPDBEBTDIVWBTFEBTDBMBNJEBEFTBTTPDJBEBT DPO
UJOVB EJGÓDJM WJTMVNCSBS B BDÎÍP EP SFOPNFBEP JOTUJUVUP RVF Ï TVQPTUP
EBSBVYÓMJPËTQPQVMBÎÜFT4FSÈRVFBMHVÏNTFQFSEFVOPNFJPEBÈHVB
RVFDIPWFBDÉOUBSPTOB[POBDFOUSP0VOBMHVNDFOUSPEFEFTMPDBEPT
OPTVMEF$% 
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Calou-se o piano de Adérito Gomate

M

orreu na passada sexta-feira, vítima de covid-19, aos 58 anos de
idade o pianista Adérito Gomate, um dos fundadores
da banda Alambique, juntamente
com outros emblemáticos músicos como: Hortêncio Langa e
Arão Litsure. Faziam também
parte da banda, Childo Tomás e
Celso Paco, que actualmente vivem fora do país.
Gomate nasceu a 22 de Julho de
1963, na cidade de Quelimane,
província da Zambézia. Estudou
música no Centro dos Estudos
Culturais em Maputo, especializando-se em piano e guitarra.
A sua entrada na banda Alambique,
em 1984, deveu-se a sua sensibilidade artística e conhecimento da
área musical. O seu trabalho foi de
grande valia para inovação e modernização da música moçambicana além fronteiras.
Gomate foi um artista multifacetado. Além de fazer soar o piano durante as suas apresentações,
também cantava e ensinava música,
tendo leccionado na Escola Internacional de Maputo, produziu

manuais de educação musical em
colaboração com o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da
Educação (INDE).
Adérito Gomate era apaixonado
pelo Jazz. Por essa razão protoganizou uma experiência notável com
a iniciativa de criar uma Big Band,
em colaboração com os músicos da
Banda da Polícia de Moçambique.
Na sua rica carreira musical, Adérito Gomate produziu um CD a solo,
patrocinado pela mediacoop, empre-

sa proprietária dos jornais 6$9$1$, mediaFAX e Rádio 6$9$1$
100.2.
Segundo o comunicado posto a circular pela Banda Alambique, Gomate abrilhantou momentos áureos
das sessões de jazz nos restaurantes
da Costa do Sol e Topázio, conquistando o respeito dos amantes
do estilo musical em referência.
A banda Alambique considera que
o legado de Gomate perdurará na
memória dos moçambicanos. “A

Millennium bim premiado

A

revista internacional
Global Finance acaba
de atribuir ao Millennium bim o Prémio
“Melhor Banco em Serviços
de Câmbio” em Moçambique.
A atribuição deste prémio pela
Global Finance, cuja cerimónia de entrega terá lugar este
mês, em Nova Iorque, observou, como critério de selecção
dos bancos, num universo de
122 países, o volume das transacções, a quota de mercado,
o nível de cobertura global, o
atendimento ao cliente, a aplicação de preços competitivos

e o investimento em tecnologias
inovadoras.
“Este prémio reconhece a capacidade do Millennium bim na criação e desenvolvimento de produtos e serviços para apoiar todas
as operações internacionais dos
seus clientes. Aliás, neste âmbito,
o Millennium bim lançou, este
ano, mais uma funcionalidade
na plataforma Smart IZI, a qual
permite realizar, sem sair de casa,
transferências internacionais de
forma rápida e segura”, sublinha
o banco em comunicado.
Os editores da Global Finance sublinham o facto de, num ano par-

ticularmente atípico, o Millennium
bim, assim como os demais bancos
premiados, ter demonstrado a capacidade extraordinária de “orientar os
seus Clientes no meio da turbulência”, garantindo a normalização do
comércio transfronteiriço.
Para José Reino da Costa, PCE do
banco moçambicano, “este prémio
reconhece o sucesso da estratégia
do Millennium bim de revolucionar a relação do cliente, e os seus
hábitos de consumo, com o banco,
permitindo reforçar ainda mais a
nossa presença junto dos moçambicanos, onde quer que estejam, ao
redor do mundo”.

inesperada partida de Aderito Gomate deixa um profundo vazio nos
corações dos seus colegas e uma
enorme instabilidade na carteira de
projectos que a banda Alambique
se propõe realizar com vista ao desenvolvimento da música moçambicana”, lê-se no comunicado.
Para o Ministério da Cultura e Turismo, o desaparecimento físico do
teclista Adérito Gomate, representa uma perda irreparável para a cultura moçambicana, da qual foi um

exímio defensor e um dos maiores
impulsionadores da música moçambicana.
Por sua vez, o músico Arão Litsure defende que as artes perderam
um grande pianista que, com seu
talento, conseguiu fazer a fusão do
jazz com a música moçambicana,
tornando-o num único estilo. Litsure garante que o seu legado será
eternizado e que algumas composições do pianista poderão ser lançadas futuramente.
Para Hortêncio Langa, músico e
professor lamentou a morte do artista, mas destacou o facto de Gomate ter sido uma pessoa aplicada
naquilo que fazia, que se evidenciou ao trabalhar na produção de
manuais de ensino de música no
Sistema Nacional de Ensino.
Com a banda Alambique, Adérito
Gomate fez digressões em países
como Zimbabwe, Suécia, Noruega,
Dinamarca, Filândia, Itália, Alemanha, Holanda, Áustria e Suiça.
Os restos mortais de Gomate repousam no cemitério de Michafutene, porém o legado que o som do
seu piano deixou continuará vivo na
memória da cultura moçambicana.
(Xisto Fernando)

UE junta-se ao PMA

A

União Europeia (UE)
disponibilizou
um
total de 7,6 milhões
de euros ao Programa Mundial para a Alimentação (PMA) para atender às
crescentes necessidades alimentares em Moçambique,
impulsionadas pelas mudanças climáticas, insegurança,
deslocamento e impacto socioeconómico da pandemia da
covid-19.
Uma nota da PMA sublinha
que com as doações como as da
UE, a organização tem fornecido assistência alimentar a quase

323 mil pessoas afectadas pela
crise em Cabo Delgado, onde a
escalada da violência deslocou
mais de 565 mil pessoas.
“Apesar dos desaﬁos e desenvolvimentos sem precedentes
nos últimos meses, a nossa parceria com o PMA tem garantido assistência ininterrupta a
muitas famílias vulneráveis em
Moçambique, e especialmente
ao aumento do número das populações deslocadas em Cabo
Delgado,” disse Annabelle
Vasseur, Assistente Técnica de
Ajuda Humanitária da UE em
Moçambique.
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FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Cursos de Pós-Graduação - 2021
Doutoramentos

Duração de 6 a 8 semestres

 Linguística  Desenvolvimento e Sociedade
Mestrados

Duração de 4 semestres

 Sociologia do Desenvolvimento  Antropologia Social Administração Pública  Ciência Política
 Género e Desenvolvimento  Ensino de Português Língua Segunda Bilinguismo e Educação Bilingue
 Língua e Sociedade  História *
*Este último as candidaturas irão decorrer até o dia 31 de Maio de 2021, e as aulas irão iniciar no dia 15 de Julho de 2021

Eligibilidade
Podem candidatar-se aos Cursos de Doutoramento, os portadores do grau de Mestre ou áreas afins
que tenham concluído um mestrado académico ou equivalente, com a média igual ou superior a
14 valores.
Podem candidatar-se aos Cursos de Mestrado os portadores do grau de Licenciatura ou equivalente em
áreas de ciências sociais e humanas, devidamente reconhecidos na
República de Moçambique.
A média de Licenciatura deve ser igual ou superior a 14 valores ou média não inferior a 12 valores, desde
que o candidato apresente comprovada e relevante experiência profissional de três (3) anos.
Encoraja-se a candidatura de mulheres.

Procedimentos para a candidatura (Documentos)
Carta dirigida ao Director da Faculdade; Cópia autenticada do Certificado de Habilitações ou equivalente; Curriculum Vitae; Declaração de aptidão e motivação; Duas cartas de recomendação; Fotocópia
autenticada de B.I. ou passaporte; Ficha de candidatura (a ser obtida no local da candidatura); Comprovativo do depósito da taxa de candidatura; e Proposta de Projecto de Investigação.

Taxa de candidatura
Doutoramento: Talão de Depósito de 1.000, 00 MT (mil meticais); Mestrado: 520, 00 MT
(quinhentos e vinte meticais) na conta UEM- FLCS- Fundos Próprios, Banco ABSA.
Número de conta em meticais 0038102012520, NIB-000200383810201252097

Início dos Cursos

Previsto para Fevereiro de 2021
Doutoramentos - Máximo 15 estudantes
Mínimo 5 estudantes
Mestrados - Máximo 30 estudantes

Prazos

Os processos de candidatura, devidamente
instruídos, deverão ser submetidos até o dia 30 de Janeiro
de 2021.

Mínimo 15 estudantes

Para informações adicionais os candidatos podem contactar: Registo
Académico para Pós -Graduação da FLCS (Porta 203)
Telefone: 21 492177/8
E-mail: posgraduacao.flcs@gmail.com

Website: www.flcs.uem.mz
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DStv lança nova promoção fantástica para Clientes neste início do ano
Faça o upgrade do seu pacote DStv e visualize o pacote acima!
Maputo, 14 de Janeiro de 2021- A partir de 14 de Janeiro,
os Clientes da DStv tem mais uma razão para sorrir com nova
promoção. Os Clientes activos e desligados dos pacotes DStv Fácil,
DStv Família, DStv Grande e DStv Grande Mais que efectuarem o
upgrade do seu pacote, irão visualizar o pacote acima por conta
da DStv.
Com esta promoção, a DStv, líder no mercado na provisão de
serviços de televisão digital há mais de 25 anos, quer assegurar
que os Clientes iniciem o ano em grande com uma oferta incrível,
facto que cai bem, considerando que Janeiro e Fevereiro são
QRUPDOPHQWHPHVHVHPTXHPXLWDVIDPtOLDVHQIUHQWDPGL¿FXOGDGHV
e procuram se reerguer das despesas da época festiva. Esta oferta
é também um bom presente para aos Clientes num contexto em
que devido as restrições impostas pelo avanço da pandemia da
&29,' ¿FDU HP FDVD H VHJXUR p PDLV UHFRPHQGDGR H SDUD
tal nada melhor que o fazer na companhia de mais conteúdo de
entretenimento oferecido pela DStv.

desfrutar da acção desportiva da classe mundial com as melhores
ligas de futebol do mundo (Inglesa, Italiana, Liga dos Campeões
da UEFA, La Liga), acção da NBA, conteúdo de entretenimento
GHHOHYDGDTXDOLGDGHFRPR¿OPHVVpULHVWHOHQRYHODVSURJUDPDV
musicais, noticiário e entretenimento infantil.
Os Clientes do pacote DStv )iFLO TXH ¿]HUHP R XSJUDGH SDUD S
DStv Família assistirão o pacote DStv Grande onde irão desfrutar
de um mundo dinâmico de entretenimento de alta qualidade que
LQFOXLRVH[FHOHQWHV¿OPHVGRFDQDO&LQH0XQGREHPFRPRVpULHV
infantis no canal Disney Jr para animar as crianças neste ano
novo. Poderão ainda assistir as principais partidas da Liga Inglesa
no canal Supersport Premier League, com os melhores lances,
FRPHQWiULRVHPSRUWXJXrVHHPDOWDGH¿QLomR

Os subscritores do pacote DStv Família que pagarem o DStv
Grande, darão um salto ainda maior para o DStv Grande Mais onde
poderão desfrutar da acção desportiva da NBA no canal ESPN 2,
novelas e séries do canal BOOM TV bem como as series infantis
maravilhosas no Canal Panda Biggs para entreter as crianças
“Na MultiChoice, o Cliente é o principal foco de tudo que fazemos. HQTXDQWR¿FDPHPFDVD
Vivemos tempos difíceis e neste início do ano, gostaríamos
de expor os nossos Clientes à mais conteúdo que se encontra Já os subscritores do DStv Grande ao efetuarem o upgrade para
disponível em vários pacotes DStv para que possam desfrutar o DStv Grande Mais, sobem para o pacote DStv Bué e deliciam
estando em casa e seguros na nossa companhia. Com essa oferta, das últimas novidades do cinema e séries nos canais TV Cine.
a MultiChoice oferecerá um toque extra aos Clientes para estarem Esses Clientes desfrutam também da excelente oferta de conteúdo
empolgados neste Janeiro. Através de uma simples actualização infantil do pacote DStv Bué que inclui canais infantis de renome
para o próximo pacote, a DStv oferece aos Clientes um empurrão como Disney Channel e Nickelodeon.
extra para um pacote acima sem custos adicionais. Isto está em
conformidade com a nossa missão de agregar valor e enriquecer 3RU¿PRVVXEVFULWRUHVGR'6WY*UDQGH0DLVTXHSDVVDUHPSDUD
a vida dos nossos valiosos Clientes” disse Agnelo Laice, Director o pacote DStv Bué poderão desfrutar de toda oferta de canais
da DStv no pacote DStv Mega com mais de 185 Canais em
Geral da MultiChoice Moçambique.
3RUWXJXrVH,QJOrVTXHLQFOXLXPDYDULHGDGHGHFRQWH~GR¿OPHV
A promoção permite que Clientes existentes da DStv activos e nos canais M-net, o que irá ampliar ainda mais a sua experiência
desconectados possam visualizar a programação disponível em de visualização.
pacotes acima ao custo de um pacote inferior, tornando o melhor
conteúdo mais acessível para um maior grupo de Clientes. Os A DStv possui conteúdos variados em todos os seus pacotes para
novos Clientes também não serão deixados de fora desta oferta satisfação de toda família em qualidade digital assegurada a mais
de 25 anos. A DStv é pioneira e líder em tecnologia com tendo
SRGHQGREHQH¿FLDUGDPHVPD
lançado recentemente produtos inovadores como o MyDStv,
Os subscritores do Pacote DStv)iFLOTXH¿]HUHPRXSJUDGHSDUD uma ferramenta através da qual o Cliente pode efectuar várias
o DStv Família por 1.000 MT, assistem o DStv Grande por 1 mês. operações, entre elas, actualização dos detalhes da conta, o
-iRVVXEVFULWRUHVGR3DFRWH'6WY)DPtOLDTXH¿]HUHPRXSJUDGH upgrade do pacote DStv, o pagamento da subscrição, eliminar
para o Pacote DStv Grande de 1650 MT assistem o Grande Mais. erros, entre outros. Foi lançado ainda o serviço de auto-ajuda por
3RUVHXWXUQRRV&OLHQWHVGR'6WY*UDQGHTXH¿]HUHPRXSJUDGH WhatsApp que permite ao Cliente gerir a conta DStv sem sair de
casa, de forma mais rápida e segura, bastando apenas adicionar o
para o pacote Grande Mais por 2.500 MT arrecebem o pacote DStv
número 853788000.
Bué e os Clientes do Grande Mais que efectuarem o upgrade para
o DStv Bué por 3.750 MT, visualizam o pacote DStv Mega.
Para mais informação sobre esta promoção bem como outros
produtos e serviços, por favor visite:
Os Clientes que aderirem a esta oferta terão o privilégio de
https://www.dstvafrica.com/pt-mz
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É com muito pesar que informamos
sobre a morte do nosso, ﬁlho, irmão,
cunhado, sobrinho, primo, tio João
Carlos Diogo Correia, tratado carinhosamente por John Bravo, ocorrido
no dia 16/01/21 no HCM victima de
doença, grande amigo e companheiro
de jornada. A sua morte nos pegou de
surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que
lhe ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê
conforto à sua família para que possam
enfrentar esta imensurável dor com
serenidade, sua Esposa Helena Mwuito e ﬁlhos, mãe Maria Regina Diogo,
seus irmaos Nice Correia, Stella de
Sousa, Gerson Correia, Jerryne Jacob,
seus Cunhados Fernando Alves, João
Fidelis de Sousa, Neyde Correia, Luis
jussab, seus tios Elisio Diogo, Nicete
Diogo, Domingos Diogo, Agustinho

O Conselho de Administração da mediacoop SA, responsáveis
editoriais e restantes trabalhadores tomaram conhecimento, com
pesar, da partida de João Carlos Diogo Correia, ex-colega e colaborador da empresa, ocorrido no dia 16/01/21 no HCM, cujo
funeral se realizou no dia 17/01/21 em Pemba.
À família enlutada, apresentamos as nossas sentidas condolências.

Mário Ferro

Faleceu
Diogo, primos e sobrinhos, Lágrimas passam pelos nossos olhos
constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente e para sempre estará na nossa
memória e inﬂuenciará eternamente a nossa história.

O Conselho de Administração da mediacoop SA e os seus responsáveis editoriais assinalam com pesar a partida do amigo Mário Ferro, a 18 de Janeiro corrente, em Maputo.
Em Mário Ferro reconhecemos um veterano do jornalismo moçambicano e, posteriomente, um empresário e técnico na área da comunicação institucional. A nossa empresa
tem uma dívida de gratidão pelo seu apoio ao lançamento do sector publicitário do
jornal 6$9$1$e os seus conselhos cruciais na fase de lançamento do nosso jornal.
A família enlutada, em especial a viúva e os seus ﬁlhos, apresentamos as nossas sentidas
condolências.

