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Audição de Ndambi Guebuza

Cinderella
malcriada
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As amnésias de Ndambi
Por Francisco Carmona e Raul Senda

A

rmando Ndambi Guebuza, 44 anos, apelidado de Cinderella pelo
franco-libanês
Jean
Boustani, alegadamente por ser
lento, era esta semana, na grande tenda da BO, um homem
agressivo e malcriado, adoptando uma estratégia desafiadora
e de confrontação, que muitas
vezes empurrava o juiz Efigénio
Baptista, ao quase extremo da
sua paciência, ante o olhar impetuoso do pai, Armando Guebuza.
Ao sexto dia do julgamento do
chamado caso das dívidas ocultas, o Tribunal ouviu o depoimento de Ndambi Guebuza,
o terceiro dos 19 réus acusados
pelo Ministério Público (MP)
de se terem associado para delapidar o Estado moçambicano
em USD2,2 mil milhões.
Aparentemente, seguindo caninamente a estratégia trançada
pelos seus advogados, Ndambi
Guebuza manteve uma postura
de negar quase tudo, tentando
várias vezes politizar o julgamento.
Habitualmente, após conﬁrmar
os dados identitários, a única
parte em que o réu é obrigado
a ser fiel à verdade, o juiz dá um
espaço para que o acusado fale à
vontade sobre as acusações que
pesam sobre ele.
Mas, diferentemente dos primeiros dois réus, nomeadamente Cipriano Mutota, agente dos
Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) e Teóﬁlo Nhangumele, que se descreve
como consultor independente,
Ndambi Guebuza adoptou uma
estratégia de dar a iniciativa ao
Tribunal e ao MP, colocando-se
na defensiva.
Preso desde Fevereiro de 2019,
Ndambi é acusado de crimes de
associação para delinquir, tráﬁco
de inﬂuências, peculato, chantagem, falsiﬁcação de documentos,
abuso de conﬁança e branqueamento de capitais no escândalo ﬁnanceiro que endividou o
país em USD 2.2 mil milhões,
cujo processo, com o número
18/2019-C, está actualmente
em julgamento.
Um dos grandes esforços dos ad-

De forma recorrente Ndambi demostrou comportamentos de arrogância e desrespeitou as normas do Tribunal

vogados de Ndambi é fazer cair
o crime de tráﬁco de inﬂuências,
com o objectivo de cortar a ligação com o então Chefe de Estado. É que o MP acusa Ndambi
de ter levado o projecto ao conhecimento do pai e, por isso,
embolsou USD 33 milhões da
Privinvest.

Presença de Guebuza
Ao contrário dos co-réus Cipriano Mutota e Teóﬁlo Nhangumele, que se fazem ao Tribunal com uniforme prisional
completo, o ﬁlho do ex-Chefe
de Estado não se apresentou
com uniforme completo. Apenas usava calças. A camisa é pessoal e encobre-a com um casaco
preto.
Nesta segunda-feira, os advogados do réu, Alexandre Chivale e
Isálcio Mahanjane anunciaram
que Ndambi Guebuza teve problemas de saúde naquela manhã.
O réu acordou com problemas
de indisposição. Para tal, uma
médica da família Guebuza foi
chamada à cadeia para assistir o “paciente”, tendo-o depois
acompanhado até ao Tribunal
onde ﬁcou por todo dia.
Armando Guebuza também assistiu ao interrogatório do ﬁlho
nos dois dias que durou a audição. Guebuza fez-se à BO na
companhia do seu ﬁlho e irmão
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Politização
Quando o juiz deu a palavra
ao MP, o julgamento deu uma
viragem, aparentemente inesperada, com Ndambi Guebuza,
arrogantemente, a aﬁrmar que o
julgamento fazia parte de uma
gigantesca “conspiração contra a
família Guebuza”.
“Vocês são mentirosos!”, disse à
procuradora, Ana Sheila Marrengula, provocando a irritação
da magistrada. O juiz repreendeu repetidamente Ndambi por
mostrar falta de respeito para
com o tribunal e, em particular,
para com a magistrada do MP.
Mas Ndambi avançou: “estão a
perseguir a minha família e os
veteranos da luta de libertação
nacional”.
A insistência de Ndambi em
desrespeitar o MP e os assistentes, nos dois dias de audição,
obrigou o juiz a ser peremptório e corrosivo. Dirigindo-se a
Ndambi Guebuza, em tom severo, disse que ele deve responder
a perguntas sem ser malcriado.
“Não é necessário ser malcriado
para defender os seus direitos.



Todo o pai ﬁca orgulhoso quando vê um ﬁlho bem-educado”,
disse perante o olhar do progenitor.
Como parte da alegada conspiração, Ndambi citou a alegada
tentativa de envenenar a sua
família, com a colocação de veneno num pudim e o assassinato
de sua irmã, Valentina Guebuza,
em 2016. Porém, é público que
Valentina Guebuza não resistiu
a ferimentos de balas, após uma
desavença com o marido, Zóﬁmo Muiane, que está a cumprir
pena de 24 anos de prisão maior
pelo crime.
Acusou a PGR de ser um instrumento ao serviço do actual regime, dirigido por Filipe Nyusi,
considerando que o actual presidente quer assegurar um terceiro
mandato. Esta é uma narrativa
que há muito é veiculada pelos
advogados da família Guebuza,
sugerindo um clima de grande
tensão entre o antigo Chefe do
Estado e o actual presidente.
Em meios reservados dentro
do partido Frelimo, comenta-se que se Filipe Nyusi estivesse
profundamente envolvido nos
subornos pagos pela Privinvest,
a construtora naval epicentro
do calote, não se teria tomado
a decisão de se avançar com o
julgamento. Igualmente, teria
resistido a pressões internacio-

Papá Guebuza
Mas, caso Boustani seja ouvido
no julgamento da BO, espera-se
que a magistrada do MP também o questione sobre a sua relação com a família Guebuza. É
que no julgamento de Brooklyn,
em Nova Iorque, a promotora
do MP dos EUA, Margareth
Moser, que liderou a inquirição
a Fátima Haque, a agente especial do FBI, que estava a depor, mostrou três mensagens de
Boustani para dois números de
telefone que tinham a referência
“AG”: o 82-301-0770 e o 84497-1362.
A uma pergunta se conseguia
identiﬁcar as iniciais, Haque
respondeu: “Armando Guebuza,
antigo presidente de Moçambique”. A agente do FBI, que é
especialista em crimes cibernéticos, explicou ao tribunal que os
Continua na pág. 4
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de Ndambi, Mussumbuluko,
seus principais assessores e o seu
pessoal de segurança. No tribunal, Guebuza foi proporcionado
todo protocolo destinado a um
antigo Chefe de Estado.

nais, sobretudo do FMI, para
uma auditora internacional a
ProIndicus, MAM e Ematum,
levada a cabo pela consultora
norte-americana Kroll.
Estrategicamente, a defesa de
Ndambi pediu, nesta quarta-feira, ao Tribunal a audição de
Jean Boustani, o executivo da
Privinvest. Ao que apurámos,
a estratégia é que Boustani fale
dos alegados pagamentos feitos
a Nyusi e de alegada sabotagem
deste ao projecto de defesa costeira.
No julgamento de Brooklyn,
onde Boustani era o único réu,
o MP norte-americano apresentou o testemunho da agente do
FBI, Fatima Haque. Ela apresentou alguém que é referido
como “New Man”, “New Guy”,
“Nuy” e “Nys”, que aparece na
folha de pagamentos como tendo recebido USD 2 milhões.
Mas o FBI só identiﬁcou pagamentos no valor de USD 1 milhão. Inquirida pela procuradora
Margareth Moser, a agente Haque disse que “não conseguiram
identiﬁcar com segurança” de
quem se trata. Ao que apurámos,
ao solicitar a audição de Boustani, a ﬁnalidade é que o executivo
da Privinvest, que trata Guebuza
por “papá”, demonstre o quanto
Nyusi está envolvido.
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CDM leva selagem ao TA

A

empresa Cervejas de Moçambique (CDM) recorreu ao Tribunal Administrativo (TA), para pedir
a suspensão do Regulamento de
Selagem de Bebidas Alcoólicas e
Tabaco Manufacturado Sujeitos
ao Pagamento de Imposto sobre
Consumos Específicos (ICE).
A cervejeira meteu a acção, através
do seu escritório de advogados, no
dia 20 de Agosto, na 1ª Secção do
Contencioso Administrativo do TA
(Central).
Na sua fundamentação, o escritório de advogados da CDM considera que as normas constantes do
Diploma 64/2021, de 21 de Julho,
emanadas do Ministério da Economia e Finanças e que dão amparo
à selagem de bebidas e tabaco, são
contrárias à lei e à Constituição da
República.
“Nestes termos, e porque os requisitos se acham provados, conforme
acima demonstrado, deve a providência cautelar acima requerida ser
considerada procedente, por provada”, lê-se na acção.
Como consequência, o governo
deve parar a selagem dos referidos
produtos, tanto em relação à CDM
como em relação a outras empresas
do sector de bebidas e tabaco, consideradas “contra-interessadas” no
processo.
A gigante multinacional Heineken
é igualmente contra-interessada na
referida providência cautelar intentada pela sua concorrente.

Também devem ser “desaplicados”
ao requerido e contra-interessados
quaisquer documentos normativos,
que venham a substituir o referido
diploma normativo, se tais documentos tiverem por base as normas
legais controvertidas.
A CDM entende que o referido diploma viola o princípio constitucional da não retroactividade das normas jurídicas, plasmado no artigo
57 da lei fundamental, e “atropela” o
princípio da legalidade, que está no
artigo 4 nº 1, da Lei nº 14/2011, de
10 de Agosto, que Regula a Formação da Vontade da Administração
Pública e estabelece as Normas de
Defesa e Interesses dos Particulares.
A norma rechaçada pela CDM por ferir a não- retroactividade-,
“manda retirar as cervejas e bebidas
prontas a consumir pelos produtores, importadores, armazenistas e

retalhistas, em stock, à data de início
da selagem obrigatória…nos 180
dias subsequentes à entrada em vigor do presente regulamento”.
Esse dispositivo, refere a acção, não
só retroage os efeitos do regulamento de selagem, como é susceptível
de provocar prejuízos de difícil reparação para os produtores e importadores, pois, por um lado, já liquidaram o ICE, mas, por outro, nem
os produtores, nem os importadores
têm dimensão real do produto em
circulação, mas não vendido, pois a
maioria da mercadoria é dada em
consignação.
“Portanto, para além da ilegalidade
observada, há ainda a questão dos
prejuízos incomensuráveis decorrentes da implementação do referido regulamento de selagem em
exame”, sustenta o documento.
“Na verdade, esta medida é de uma

inaceitabilidade tal que os seus efeitos produzir-se-ão, não só ao nível
dos produtores e importadores, mas
também ao nível de toda a cadeia
de comércio, abrangendo os armazenistas, bottles stores, barracas e os
restaurantes”, avança o pedido.
Aqueles locais de venda de bebidas,
prossegue, poderão ver-se na contingência de dar, sem efeito, todo
um núcleo de produtos já adquiridos
e relativamente aos quais já tenham
feito investimentos substanciais a
crédito ou a pronto pagamento”.
A cervejeira observa que o topo da
cadeia de comércio dos produtos
visados pelo diploma seria atingido pelas consequências da medida,
incluindo os produtores e importadores, a exemplo da requerente, nomeadamente a CDM.
A companhia nota que as entidades
visadas não teriam uma resposta ou
reacção mágica “para esse imbróglio”
e, por um lado, e mais grave, seriam
confrontados com uma missão legal
para acautelar tais danos.

'XSODÀVFDOL]DomR
tributária
Por outro lado, a acção enfatiza que
a selagem introduz uma situação
de dupla ﬁscalização tributária da
Administração Aduaneira para os
mesmos produtos e mesmos sujeitos
passivos, impondo a estes os respectivos encargos.
A CDM também refere que são
violados outros princípios como o
da transparência e da decisão, apon-

tando que a empresa não teve participação em todo o processo, mesmo
sendo detentora de mais de 90% da
quota do mercado cervejeiro.
“A própria CTA [Confederação das
Associações Económicas de Moçambique] remeteu várias missivas
à Administração Pública, sem nunca ter logrado resposta”.
Por esse motivo, entende-se que
houve preterição de formalidades
essenciais na formação da vontade
da administração pública, expressa
no Diploma Ministerial em causa.
A ﬁrma é ainda mais corrosiva em
relação ao ministério tutelado por
Adriano Maleiane, quando considera “despido de razoabilidade” o
artigo 11º do nº 1 do referido regulamento, porque fere o artigo
108, nº 1 da CRM, que reconhece
o direito ao investimento estrangeiro, e o nº 97º alínea c) e 101º da lei
fundamental, que coloca barreiras à
iniciativa privada.
A acção visa como requerido Adriano Maleiane e, além da requerente
CDM e da contra-interessada Heineken, a famosa casa de vinhos Socimpex surge também como contra-interessada, beneﬁciando, por isso,
com a suspensão da eﬁcácia do diploma colocado em crise.
Como é dos livros do Direito Administrativo, a providência cautelar
em causa é uma peça acessória a um
processo principal que a requerente
deve intentar para obter uma decisão deﬁnitiva e sucessiva à eﬁcácia
provisória.
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emails e mensagens de telefone
foram obtidos através de uma
autorização judicial.
A primeira mensagem é de
28.03.16, mais de um ano após
Guebuza ter deixado a Presidência da República. O teor é o
seguinte: “ papá, estou a trabalhar aﬁncadamente para o reﬁnanciamento de todos os projectos do país que juraste servir,
Abraço”.
Esta mensagem corresponde ao
período em que Adriano Maleiane, o ministro de Economia
e Finanças (MEF) procurava
reestruturar a dívida da Ematum. A operação contou com a
colaboração do Credit Suisse
e da Palomar, uma empresa associada à Privinvest, para quem
trabalhava Boustani.
Numa segunda mensagem, a
20.04.16, Boustani escreve: “Boa
tarde papá, espero que tudo esteja bem. A chefe do FMI encontrou-se com o PM, acompanhado pelo [António Carlos do]
Rosário e [Maria] Isaltina. A
Luísa Diogo também está aqui,
mas não está na missão oﬁcial
do Governo. A breve trecho será
emitido um comunicado que
clariﬁcará os factos e mostrará a
verdade. Como sempre nos instruíste, actuaremos sempre no
mais alto interesse de Moçambique. Abraço”.
Esta mensagem corresponde à
deslocação de emergência do
Primeiro-Ministro Agostinho
do Rosário a Washington para
se encontrar com a directora do
FMI, Christine Lagarde.
A terceira mensagem é de
23.04.16, em que Boustani se
limita a informar o “papá” para
a notícia sobre um potencial
acordo com o FMI que nunca
chegou a acontecer e reproduzida pelo portal “sapo” a partir
do “Jornal de Angola”: “Bom dia
papá”, era o início da mensagem.

Homem de negócios
Ndambi Guebuza disse, em Tribunal, ser um homem de negócios e que prefere fazer parcerias
e investir seu dinheiro na África
do Sul porque é mais viável.
“O tipo de parcerias que tinha
com Boustani era viável aplicar na África do Sul e não em
Moçambique. A África do Sul é
uma espécie de porta de entrada dos negócios em África. Tem
um sistema ﬁnanceiro e judicial
forte”, disse Ndambi, sem, em
nenhum momento, explicar a
natureza de parcerias que tinha
com o executivo da Privinvest.
Ndambi recusou-se a responder
a várias perguntas sobre assuntos
ﬁnanceiros levantados pela magistrada do MP e pelo assistente, a Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM).
Após negar que recebeu subornos da Privinvest na conta aberta no banco comercial de Abu
Dhabi, na companhia de Bruno
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Langa e Teóﬁlo Nhangumele, segundo a acusação do MP,
Ndambi não conseguiu explicar
como o dinheiro da empresa de
Iskandar Safa foi enviado para
seu uso a várias empresas sul-africanas, por meio das quais
ele comprou um vasto parque
imobiliário e luxuosos carros que
distribuiu por amigos. Entre os
carros estão marcas como Rolls
Royces, Ferraris, Aston Martins,
Range Rovers e Maseratis.
Ndambi argumentou que as
transferências ﬁnanceiras são
resultado de uma parceria entre
ele e Boustani, mas se recusou
a dar detalhes. Os advogados
de Ndambi requereram ao Tribunal para juntar nos autos um
extracto do banco de Abu Dhabi, que, alegadamente, prova que
não foram feitas transacções na
conta que o MP acusa o réu de
ter aberto para receber os 33
milhões de subornos. O juiz
aceitou o documento, mas com
reticências.
Porém, na planilha de pagamentos exibida pelo FBI no julgamento de Brooklyn em Nova
Iorque, Ndambi aparece nos pagamentos com USD 65 milhões,
mas só recebeu USD33 milhões.
Ndambi é identiﬁcado também
por “A”, “Argue”, “Junior”e “Croco”. O MP dos EUA fez questão, no julgamento, em mostrar
o visto de residência de Ndambi
em Abu Dhabi com a proﬁssão
de “mecânico hidráulico”. No
julgamento da BO, Ndambi
disse que quem tratou do visto de residência foi Boustani.
Explicou que, ao colocar como
proﬁssão “mecânico hidráulico”,
corresponde a uma prática recorrente naquele país, por causa
dos limites impostos pelas quotas na contratação de mão de
obra estrangeira.
As importâncias pagas a Teóﬁ-

lo Nhangumele e Bruno Langa
continuam a ser iguais em todos
os documentos: USD 8,5 milhões para cada um. Nhangumele conﬁrmou no julgamento da
BO ter recebido 8.5 milhões na
qualidade de consultor da Privinvest.
Ndambi Guebuza recusou-se a
dizer se tinha pago impostos sobre rendimentos no estrangeiro,
ou mesmo se tinha declarado às
autoridades ﬁscais moçambicanas. Sobre esta questão, o MP
aﬁrmou que pondera apresentar
uma acusação de evasão ﬁscal,
dada a sua recusa em responder
a perguntas sobre a sua situação
ﬁnanceira.
De acordo com o MP, a Privinvest transferiu dinheiro para
várias empresas sul-africanas,
incluindo a Jouberts Attorneys
e a Pam Golding Properties,
que foram então utilizadas por
Ndambi Guebuza para comprar
imóveis e automóveis de luxo.
Vicente Manjate, um dos representantes da OAM, perguntou
a Ndambi se tinha declarado os
seus rendimentos sul-africanos
à Autoridade Tributária (AT).
Ndambi recusou-se a responder,
retorquindo: “Tenho direito de
residência na África do Sul”.
Mesmo com a malcriadez do
réu, Manjate, um jovem advogado aguerrido e persistente,
perguntou a Ndambi Guebuza
se acredita que o seu papel no
escândalo das “dívidas ocultas”
prejudicou o Estado e o povo
moçambicano. Ndambi disse
secamente: “este é um assunto
político”.
O juiz voltou a repreender
Ndambi, fazendo notar que “não
estamos a discutir política, mas
se houve algum crime”. Ndambi não se fez de rogado e voltou
a politizar o assunto: “a melhor
pessoa para perguntar sobre as

dívidas seria o Ministro da Defesa”, numa referência a Filipe
Nyusi.
Depois de se recusar a responder
a várias questões colocadas pelo
MP e pelo assistente da acusação, o réu sugeriu que algumas
perguntas fossem encaminhadas
para o antigo ministro da Defesa, Filipe Nyusi, que actualmente ocupa o cargo de Presidente
da República.
Para o ﬁlho do ex-Chefe de Estado, as questões relacionadas
com a contratação das dívidas
ocultas devem ser respondidas
pelo então chefe do Comando
Conjunto de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi. Ele apenas estava a tratar assuntos relacionados
com as suas parcerias de negócios. Esta é também uma linha
de ataque usada pela Privinvest
no julgamento de Londres.

Vinhos
Um dos presentes mais estranhos, que o MP aﬁrma que foi
dado pela Privinvest, foi uma
remessa de 8.829 garrafas de
vinho francês, com um peso
superior a oito toneladas. Terá
sido enviada para o gabinete da
Presidência da República. Na
altura, comentou-se,in em Maputo, que o vinho foi usado no
casamento de Valentina Guebuza. Fontes próximas do processo
insistem que a aeronave pode ter
transportado para Maputo outro
tipo bens.
O MP tem um email que Boustani enviou a Ndambi Guebuza,
felicitando-o pela chegada segura do vinho. A magistrada do MP
perguntou, o porquê de Boustani o ter felicitado, se ele não tem
nada a ver com Privinvest. Ana
Sheila Marrengula perguntou
também se as taxas alfandegárias
foram pagas. Ndambi disse que
não tinha ideia de quem tratou

das declarações aduaneiras na
presidência. Mas depois perdeu a paciência e resvalou para
a insolência: “a senhora quer um
vinho?”, perguntou Ndambi à
magistrada, obrigando o juiz a
mais uma reprimenda. O assistente da OAM solicitou ao tribunal que o protocolo de Estado
explique se o avião privado com
o vinho estacionou na placa civil
do aeroporto de Maputo ou foi
levado para a Base Aérea.
O facto é que, ao longo do interrogatório do MP, Ndambi
Guebuza, quando entendesse,
cortava o ﬁo de pensamento da
procuradora, tratava-a informalmente por senhora e insistentemente acusava-a de estar
no processo, simplesmente a
mando daqueles que querem denegrir, assassinar ﬁsicamente os
membros da família Guebuza,
assim como apagar politicamente os feitos do seu pai, Armando
Guebuza.
No geral, apesar das contradições, Ndambi Guebuza preferiu manter a estratégia de negar
quase tudo de que é acusado e,
quando lhe conviesse simplesmente dizia que não queria responder.
Num passado não muito distante, o então chefe de Estado,
quando solicitado pela PGR
para ser ouvido, argumentava,
através dos seus advogados, que
esta instituição não inspirava
conﬁança.
Nesta segunda-feira, Ndambi
Guebuza reiterou que a PGR
não era uma instituição séria.
“Estou a tentar desabafar. Estou
a tentar dizer como a Procuradoria-Geral da República agiu”,
acusou.
Ainda na perspectiva acusatória,
Ndambi Guebuza disse que sabe
dizer que, em relação ao facto de
estar preso, foi levado à PGR,
recebeu a informação de que ele
era criminoso, o seu lugar era na
cadeia e era perigoso para a sociedade. Disse ter ouvido ainda
o juiz Délio Portugal, aquando
da legalização das prisões, que
havia jornalistas lá fora à espera.
“Depois lançaram-me aqui na
Machava [mais tarde foi transferido para Língamo], onde estou até hoje”.
No mesmo interrogatório, o réu
fez questão de recordar ao juiz
que não tinha memória de elefante para se lembrar dos factos
de que era perguntado.
Depois da interrupção das sessões nesta quarta-feira para o
“recarregamento das baterias”, o
julgamento arrancou quinta-feira com a audição do réu Bruno
Tandane Langa, amigo pessoal
de Ndambi Guebuza e ﬁgura
que Teóﬁlo Nhangumele recorreu para fazer chegar o projecto
da Privinvest ao Presidente da
República, através do seu ﬁlho
Ndambi.
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“Dívidas ocultas”

Julgamento da história à lupa do povo
Por Elias Nhaca

A

lém de prender a atenção
dos que estiveram directamente envolvidos e a
dos chamados intervenientes processuais, o julgamento
do caso “dívidas ocultas” está a
“agarrar” o interesse da juventude
e das camadas mais “leigas” da sociedade moçambicana, liderando
os debates na praça pública.
O SAVANA interpelou cidadãos
que estão a acompanhar o julgamento e todos pretendem perceber
como se desenrolou a maior fraude
ﬁnanceira na História de Moçambique independente e ver o desfecho do caso.
Ainda que o processo se encontre
na fase inicial, os cidadãos mostram-se expectantes e querem penas exemplares.
Televisão, rádio e redes sociais são
as plataformas pelas quais os moçambicanos conseguem ver o que
se passa na tenda branca da BO.
O julgamento do caso dívidas ocultas é o segundo a ser transmitido
em directo pelos órgãos de comunicação social, depois do julgamento do homicídio do jornalista Carlos Cardoso, em 2000.
A equipa de reportagem do SAVANA constatou que nos transportes públicos, lojas, instituições
públicas e privadas e residências
o denominador comum é o julgamento do caso “dívidas ocultas”.
O rádio voltou a ser um acompanhante inseparável. Seguranças e
secretários de instituições públicas
e privadas trabalham agora munidos de receptores.
O mesmo se estende para os demais cidadãos e funcionários nas
zonas periféricas que atentamente
ouvem as audições e alimentam
acalorados debates, à medida que o
processo vai se desenrolando.
Ivo Valar é um dos jovens que já
não consegue ﬁcar sem rádio, desde
que começou o julgamento, a 23 de
Agosto.
O SAVANA ouviu-o por volta
das 10:00, enquanto acompanhava,
através da rádio, a segunda audição
de Ndambi Guebuza, ﬁlho mais
velho do ex-Presidente da República Armando Guebuza.
Sintonizando a antena nacional,
Valar, residente no bairro de Infulene, município da Matola, explicou que assim tem sido “desde o

Jércia Gonçalves

“Funcionários de uma loja, arredores da Cidade de Maputo, acompanham a audição do arguido Armando Ndambi Guebuza”

primeiro dia do julgamento, porque
não há tempo para ﬁcar a ver na televisão por causa do trabalho”.
Trata-se do segundo julgamento
que acompanha, depois do caso do
homicídio de Carlos Cardoso, em
2000.
Para o jovem, está a ser um bom
momento para ter conhecimento
sobre as “dívidas ocultas”.
É uma oportunidade para ter uma
compreensão sobre o funcionamento da máquina jurídica.
“Os arguidos estão a trazer muita
informação. Estamos a descobrir
quem são e o que signiﬁca este processo. Espero que todos os envolvidos sejam responsabilizados com
uma pena exemplar”, referiu.
Mas, acrescenta, “gostaria que a responsabilização fosse para todos que
estiveram envolvidos, porque alguns que estão ali são peixe miúdo.
É importante que os peixes grandes
que estiveram envolvidos também
sejam responsabilizados”.
Quando perguntado sobre o dia e
a audição que considerou mais interessante, a fonte referiu que “foi
no dia do Teóﬁlo. Ele é muito inteligente e estava a explicar as coisas bem, apesar de se contradizer
depois, mas parecia que ele queria
falar a verdade”.
Para Ernesto José Mondlane, 27
anos, carpinteiro de proﬁssão e residente no bairro da Polana Caniço
B, “o actual papo é o julgamento.
Dá para acompanhar”.
Avançou que ganhou mais interesse
e conseguiu ainda tecer um comentário sobre o processo que observa
desde a segunda-feira da anterior
semana.
“O julgamento do jeito que está a
acontecer, faz-me acreditar na justiça. Acho que o juiz está a julgar
bem, é muito simples e acredito
que aqueles que estão ali vão pagar
e devolver o dinheiro”, aﬁrmou.
Ademais, acrescentou, passou a ter
interesse pela área jurídica prome-

tendo observar com mais atenção
este ramo.
Ângelo Fabião, 52 anos, nunca havia acompanhado um julgamento e
nunca havia se interessado.
Conforme referiu, o interesse surgiu porque as conversas no seu ciclo
de amizades e trabalho centrava-se
no julgamento e viu-se “pressionado” a inteirar-se do assunto.
Apesar de não ter muito tempo por
conta do seu trabalho como fotógrafo nos arredores da Praça dos
Combatentes, Fabião ganhou o interesse de ver o desfecho do caso e
quer ver a justiça a ser feita.
Escusando-se a fazer muitos comentários, referiu apenas que espera ver o “dinheiro ser devolvido e os
que estão a ser julgados paguem”.
Por sua vez, Quinito Pacule condutor de um triciclo vulgo, “Txopela”, explicou que antes ocupava-se a escutar música no seu veículo,
mas esse hábito foi substituído pelo
“julgamento através da rádio”.
“Desde o início, quero saber o que
está a acontecer. É interessante. É
interessante ouvir Ndambi, porque
ele sabe das coisas, mas fala como
se não soubesse”.
No mesmo sentido, Francisco Govane, diz que desde o princípio das
audições, reserva uma cadeira em
frente à televisão, na sua loja, para
acompanhar o desenrolar do julgamento.
“Esperamos ver uma coisa melhor.
Já tivemos muitos julgamentos,
mas não houve o que esperamos.
Os ﬁlhos dos dirigentes não são
responsabilizados e esperamos que,
desta vez, a coisa seja diferente,
porque isso lesou o país, o povo
moçambicano”, disse.
Numa das redes sociais mais acedidas no país, o “Facebook”, o número de visualizações na transmissão
em directo é fora do comum.
Nesta segunda-feira, por exemplo,
na aguardada audição do réu Armando Ndambi Guebuza, o nú-

mero de visualizações numa das
televisões privadas nacionais, a TV
Sucesso, era de 13.9 mil visualizações, por volta das 11:24, mas
as 11:59 o número situava-se em
18,1 mil. Na mesma plataforma, a
TVM, mesmo apresentando alguns
problemas técnicos, apresentava
2,9 mil visualizações quando eram
11:32, ao passo que a página Fala
Moçambique, da Televisão Miramar, tinha 5.8 mil visualizações
quando eram 11:53.
Por outro lado, no “Youtube”, onde
a TVM também fazia as suas transmissões em directo, o número de
visualizações era de pelo menos três
mil pessoas entre segunda e terça-feira da corrente semana.

“Juventude interessada no
processo”
A contrariar as recorrentes queixas
sobre a negligência dos jovens em
matérias de interesse público, jovens interpelados pelo SAVANA
disseram que estão a acompanhar
atentamente cada audição do processo das “dívidas ocultas” e falaram
das suas expectativas.
Apesar de se tratar do primeiro julgamento que alguns jovens acompanham, ainda assim, referem que
querem que a justiça seja feita e que
os envolvidos sejam responsabilizados.
Mauro Fernando, 26 anos, residente no bairro Ferroviário, arredores
da cidade de Maputo, disse que está
a acompanhar o julgamento, desde
o primeiro dia.
“Estou a acompanhar tudo. Esperamos alcançar todos objectivos,
porque todos fomos afectados pelas “dívidas ocultas”. Estamos num
bom caminho”, referiu.
“Mesmo que não seja para ﬁcarem muito tempo na cadeia, mas
eles devem reembolsar o dinheiro,
porque muitos perderam emprego por causa das dívidas e o mais
importante é o dinheiro. Por mim,

mesmo que reduzam a pena e não
ﬁquem muito tempo, não há problema, mas devem devolver o dinheiro”, disse.
O julgamento das “dívidas ocultas”
é o primeiro que Mauro Fernando
está a acompanhar e diz não estar
desiludido porque é “interessante”.
Contou ter percebido a importância de acompanhar o julgamento,
por isso, aproveita os debates em
que se tem envolvido para “evangelizar” os seus vizinhos a seguirem o
mesmo exemplo.
“Há pessoas que não acreditam que
é real. Tenho uma vizinha que diz
que isso é teatro e não vai acontecer nada, mas quando vemos o juiz
e algumas pessoas lá, vemos que
estão a trabalhar para descobrir a
verdade e eu digo para acompanharem, porque interessa a todos isso”,
disse.
A equipa de reportagem do jornal
interpelou a fonte junto de outros
dois jovens, que através do rádio,
acompanhavam o segundo dia do
interrogatório do arguido Ndambi
Guebuza.
Explicaram ao jornal que, noutras
ocasiões, estariam a ouvir música,
mas ganharam interesse em acompanhar as audições.
Por outro lado, Jércia Gonçalves,
jovem de 24 anos, para além de
alinhar no grupo dos que acompanham o julgamento pela primeira
vez, referiu ter notado que se trata
de um processo importante e que
merece a atenção de todos.
Apesar de não ter muito tempo
para acompanhar atentamente o
julgamento por conta das suas actividades na loja em que trabalha,
referiu que não perde uma oportunidade, sempre que surge, de observar a audição e perceber o processo.
Nas escassas oportunidades em que
tem prestado atenção ao julgamento que é transmitido através da televisão colocada na sua loja, ganhou
interesse na área jurídica.
Residente no bairro Ferroviário,
arredores da Cidade de Maputo, e
com o ensino médio ainda por concluir, avançou que viu surgir em si
o desejo de ser advogada ou juíza.
Actualmente, trabalha numa loja
que se dedica à comercialização de
imóveis e eletrodomésticos.

Mauro Fernando
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Caso dívidas ocultas

+iÀJXUDVFXMDDXGLomRpLPSUHVFLQGtYHO
Por Argunaldo Nhampossa

A

descoberta da verdade em
torno das manobras que
culminaram com o endividamento do país em USD
2.2 mil milhões, cujo julgamento
decorre nas instalações da cadeia
de máxima segurança da Machava,
passa pela audição de alguns figuras.
Trata-se de Filipe Nyusi, actual
presidente da República; Manual
Chang, ex. ministro das Finanças e
Jean Boustani, executivo da Privinvest, empresa que esteve por detrás
dos subornos.
Intervindo nesta quarta-feira, no
“conversas sobre julgamento das
dívidas ocultas”, organizado pelo
Centro de Integridade Pública
(CIP), Denise Namburete, directora executiva da Nweti, disse que
os factos constantes no processo
18/2019-C, ora em julgamento,
limitam-se aos USD 50 milhões de
subornos que, segundo o Ministério
Público (MP) foram divididos entre
Teóﬁlo Nhangumele, Bruno Tandane e Ndambi Guebuza.
Contudo, no meio disto, há USD
500 milhões revelados pela auditoria da Kroll, cujo paradeiro é desconhecido até hoje.
Citando o mesmo documento,
Namburete refere que a Kroll fala
do desvio de USD 713 milhões em
esquemas de sobrefacturação de
mercadorias e cerca de USD 200
milhões gastos no pagamento de comissões aos bancos e outros agentes
intermediários.
Dos três projectos que estiveram por
detrás das dívidas ocultas apenas as
da ProIndicus é que estão a ser escrutinadas, faltando por esclarecer
as dívidas da MAM e da EMATUM e os respectivos esquemas de
subfacturação.
É nesta perspectiva que Namburete
entende que Jean Boustani e Manuel Chang são incontornáveis no
processo.
Disse perceber a existência de interesses difusos neste processo principalmente com audição de Boustani,
que é um forte aliado da ala Guebuza e espera que o Tribunal saiba
separar o trigo do joio.
O Tribunal deferiu o pedido de audição de Jean Boustani, apresentado
pela defesa da família Guebuza, que
poderá ser por videoconferência. O
desejo de muitos era que Boustani
fosse presente na tenda da BO, mas
há um mandado de captura internacional contra ele e que diﬁcilmente
poderá escalar Moçambique.
Na semana passada, o juiz da causa, Eﬁgénio Baptista, deferiu o pedido da Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM), assistente da
acusação, que requereu que Chang
fosse ouvido como declarante.
Relativamente a Nyusi, Namburete
diz que tendo em conta a constância
com que se cita o seu nome e pelo
facto de constar da planilha de pagamento da Privinvest, que recebeu
um milhão de dólares, é preciso que
dê a sua versão dos factos para o esclarecimento do povo moçambicano.

Por sua vez, o analista Fernando
Lima disse estar surpreendido pela
qualidade do MP, bem como da capacidade da condução do processo
pelo juiz da causa.
Lima avança que há agendas em
disputa na tenda da BO que para
os arguidos passa por envolver o
antigo ministro da Defesa, Filipe
Nyusi, enquanto os agentes processuais puxam a acorda para o antigo
presidente Armando Guebuza. Diz
não haver dúvidas quanto ao envolvimento de Nyusi, mas aponta que é
preciso valorar quem decidiu sobre
quem.
Recordando o julgamento de Boustani em Nova Iorque, assinalou que
o nome de Nyusi surgiu naquele
Tribunal depois de o juiz da causa
ter questionado Boustani quem era
New man.
Por sua vez, o jurista Baltazar Faela
questionou o protagonismo do Tribunal Supremo no processo, tendo
em conta que o mesmo está sob alçada do tribunal da Cidade de Maputo.
É seu entender que isto pode contribuir para que haja uma certa tendência na condução do processo,
tendo em conta a falta de independência do judicial.
Disse que neste momento não há
condições para que a PGR ataque a
facção do actual PR, sobrando tudo
para Guebuza que nada pode fazer
contra ela.
Os diversos intervenientes da sessão
questionavam o facto da Frelimo,
que, segundo as transferências exibidas no Tribunal de Noa Iorque,
recebeu USD 10 milhões não ser
chamada no processo. Também foi
questionada a ausência da antiga
directora do Tesouro, Isaltina Lucas,
como também tantos outros nomes
arrolados na lista da justiça americana que nada lhes acontece. Até
agora, Isaltina Lucas tem logrado
a proeza de andar à chuva e não se
molhar.

Tenho medo do parlamento
Numa intervenção diferente das
restantes, mas com uma forte mensagem, o médico Avertino Barreto
manifestou preocupação com falta
de comprometimento do parlamento com transparência.
O virologista diz que o Tribunal até
pode fazer um bom trabalho, mas
teme que a Assembleia da República venha aprovar leis que podem
deitar abaixo o trabalho do juiz.
Deste modo, Barreto diz não acreditar que este julgamento traga resultados ou corresponda às expectativas
do povo. Lembrou que a Assembleia
da República aprovou a legalização
das dívidas ocultas, a sua inclusão na
Conta Geral do Estado, mesmo sabendo da nefasta irregularidade que
aquilo constituía na altura. Disse
abundar muita incompetência naquele órgão ao aprovar coisas ilegais
que já havia sido feita.
Este argumento foi secundado pelo
deputado da Renamo, Venâncio
Mondlane, que apontou a falta de

vontade da bancada da Frelimo no
esclarecimento deste assunto.
Recordou que devido à sua presença

maioritária na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dividas
ocultas, a Frelimo subverteu os ter-

mos de referência, transformando o
trabalho num espaço de branqueamento da verdade.
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Insurgência em Cabo Delgado

«HRVUHI~JLRVWDPEpPFDtUDP
Por Armando Nhantumbo

T

al como avançámos, há duas
semanas, a ofensiva sobre as
principais retaguardas dos insurgentes, em Cabo Delgado,
podia ser a mais decisiva operação
militar contra o grupo que, há aproximadamente quatro anos, vinha
aterrorizando o norte de Moçambique. E assim foi. Depois de Mbau,
as tropas ruandesas, coadjuvadas
pelas Forças de Defesa e Segurança
(FDS) moçambicanas e milícias locais, tomaram aqueles que eram dos
principais refúgios dos “al-shabaab”.
Desde a entrada de tropas ruandesas, nada está como dantes no Teatro
Operacional Norte (TON).
Depois da “limpeza”, em Palma, e da
recuperação de Oasse e a vila de Mocímboa da Praia, as tropas conjuntas
avançaram para Mbau.
Foram necessários três dias para as
tropas chegarem a Mbau, a partir de
Chinda, um percurso de 22 km, soube, esta semana, o SAVANA.
A marcha compreendeu três unidades militares em terra, auxiliadas
por drones e helicópteros no ar. Os
drones foram determinantes para a
identiﬁcação da movimentação do
inimigo e das zonas a atacar, ao que,
em alguns casos, se seguiram bombardeamento lançados a partir de
helicópteros.
Como dissemos, além de decisivo, o
avanço para as retaguardas dos insurgentes poderia, também, ser complexa.
Uma semana depois, apurou o Jornal,
no primeiro dia, as tropas conjuntas
encontraram um terreno obstruído,
quando os insurgentes tinham bloqueado as vias de acesso, com obstáculos diversos.

Era a derradeira tentativa para
travar o avanço das tropas conjuntas para os refúgios dos “al-shabaab”, como é localmente
conhecido o grupo armado que,
desde Outubro de 2017, vinha
aterrorizando a província de
Cabo Delgado.
Até que, no primeiro dia, as
tropas recuaram, mas, ao segundo dia, foi de vez. Iniciava,
ﬁnalmente, uma marcha determinante no conﬂito de Cabo
Delgado.
Ao terceiro dia, as tropas chegavam a Mbau, tomando aquela
que, aﬁnal, era parte da chamada base Siri 1.
Ao que o SAVANA apurou,
Siri 1 (segredo, em Swahili)
compreendia, pelo menos, três
bases: Mbau, Naquitenge e uma
outra base situada entre as duas
primeiras. A maior de todas estava na aldeia Samora Machel,
em Mbau.
Era nesta aldeia onde havia
uma escavação que servia como
esconderijo para um dos dirigentes do grupo.
O referido dirigente, descrito
apenas como um homem de
barba caída, abandonou o esconderijo pelos seus próprios
pés e ileso. O “túnel” estava coberto de palhas de coqueiro, depois cobertas com matope.
São esconderijos desse tipo que albergavam os insurgentes contra os
bombardeamentos aéreos, sobretudo,
nos tempos dos helicópteros da Dyck
Advisory Group (DAG), a empresa de
mercenários que ajudaram Moçambique a combater a insurgência de

Época 2021-2021

O

vam as viaturas e atravessavam o rio
Mwela para Mbau, Kunamadolo,
parte da chamada base Siri 2, um dos
seus principais esconderijos.
N’tchinga é uma zona planáltica, que
dá entrada ao chamado planalto de
Mueda. No local, corre um rio de
onde é captada a água que abastece
Namakande, a vila sede distrital de
Muidumbe.
As forças que recuperaram N’tchinga
partiram de Chitunda. Aqui, os insurgentes também tentaram travar o
avanço das tropas conjuntas.
Para tal, montaram barreiras no bairro Primeiro de Maio. “De Maio”,
como é localmente conhecida a aldeia, ﬁca a sul de Xitaxi, não muito
distante do lago Miangalewa, na aldeia com o mesmo nome.
É na aldeia Primeiro de Maio que,
em tempos, estava o sistema de irrigação que alimentava o arrozal de
Nguri, uma das bandeiras de Samora Machel, o primeiro presidente de
Moçambique.

N’tchinga também
caiu

Palma

Do outro lado, as tropas conjuntas recuperaram, na sexta-feira da semana passada, a
aldeia de N’tchinga, também
um dos mais importantes refúgios dos insurgentes, situaÉ em buracos desta natureza que os insurgentes do na parte sul do distrito de
albergavam em Mbau Muidumbe.
Para chegar a N’tchinga, a partir
inspiração islâmica.
da parte norte de Cabo Delgado,
O principal dirigente das operações
passa-se, sucessivamente, por Oasse,
do grupo estava na vila de Mocímboa
Chinda, Nantadola, Criação e Chida Praia, que ﬁcou aproximadamente
tunda.
um ano nas mãos dos insurgentes.
É em Chitunda, ao longo da EN
A aldeia Samora Machel ﬁca do lado
380, em direcção à Macomia e Pemdireito de Mbau, para quem vem de
ba, onde está o desvio, à direita, para
N’tchinga.
A este, N’tchinga faz limite com o
Posto Administrativo de Chitunda
e, a norte, com a aldeia de Magia.
N’tchinga também faz limite com
as aldeias 24 de Março, Nan’gunde,
e Namakande, a sede distrital de
Muidumbe, também recuperada das
mãos do inimigo.
Acredita-se N’tchinga seria a chamada base Siri 2 dos insurgentes,
que controlava aldeias como Mwam“O aumento da produção alimentar e também das
bula, Mwatide, Miangalewa, Magaia,
culturas de rendimento resultou ainda no aumento
Ruarua e até ao lago Nguri, fazendo
signiﬁcativo dos rendimentos de 59.040 agregados
o “segundo segredo” da insurgência
familiares”, refere o texto.
que, por aproximadamente dois anos,
Na cultura do arroz, por exemplo, os rendimentos
colocou à prova as FDS moçambidos agricultores aumentaram 650%, os produtocana, denunciando gritantes fragilires de milho viram os seus rendimentos crescerem
dades, o que permitia os insurgentes
292% e na cultura do girassol os ganhos aumentam
avançarem no teatro operativo, até
248%.
controlarem aldeias e vilas distritais
Depois de chegar a 103 distritos nas províncias do
por cerca de um ano, como sucedeu
Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete,
com a vila de Mocímboa da Praia,
Manica, Sofala e Gaza o Ministério da Agricultura
recuperada apenas com a chegada de
e Segurança Alimentar perspectiva alargar os ﬁnanruandeses.
ciamentos do “Sustenta” para todo o país.
De N’tchinga, os insurgentes faziam
O candidato à PACE deve apresentar a sua canligação com Siri 1, através de Ruadidatura no Serviço Distrital de Actividade Ecorua, à esquerda da EN380, entre as
nómica da região onde reside e já cultiva uma área
aldeias de Chitunda e Xitaxi, ambas
igual ou superior a 10 hectares.
situadas no distrito de Muidumbe.
As indústrias e empresas que pretendam ﬁnanciaXitaxi é a próxima aldeia de Chimento para dinamizarem o fomento agrário apretunda, ao longo da principal estrada
sentam as suas candidaturas nos Serviços Provinque liga o norte de Cabo Delgado e
ciais de Actividade Económica, onde operam ou
a cidade de Pemba, a capital da pronas delegações do Fundo Nacional de Desenvolvivíncia.
mento Sustentável.
De Ruarua, já do lado esquerdo da
estrada, os insurgentes abandona-

$UUDQFDPFDQGLGDWXUDV
ao “Sustenta”

Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor,
“Sustenta”, começou, esta segunda-feira, a
receber as candidaturas para a campanha
agrária 2021/2022, refere o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA).
O pequeno agricultor que pretenda produzir uma
área entre 1,5 e 9 hectares deve apresentar a sua
candidatura ao Agente de Extensão na sua localidade ou através do PACE, empresa fomentadora ou
indústria da sua região.
O actual processo de candidatura arranca um ano
após o “Sustenta” ﬁnanciar quase 300 mil agricultores em oito províncias e aumentar a produção das
principais culturas alimentares em Moçambique.
A produção de comida no país aumentou de 14
milhões de toneladas para 16 milhões, durante a
campanha agrária 2020/2021, segundo dados preliminares do MASA.
O incremento resultou dos ﬁnanciamentos de pacotes tecnológicos a 291.241 Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes (PACE´s) e Pequenos
Agricultores (PA´s) conjugado com a assistência
técnica de extensão rural.

Chinda. A aldeia está a meio
caminho para onde correm os
rios Mwela e Messalo.
Kunamadolo, mais a este de
Mbau, era, também, um dos
corredores dos insurgentes.
Relatam-se pesadas baixas
do lado do inimigo. Parte dos
insurgentes terá se refugiado
para Quiterajo, na parte costeira de Macomia, também
com matas densas para servirem como esconderijos.
Relatos que o SAVANA não
conseguiu conﬁrmar davam
conta de batalhas em várias
zonas de conﬂito, com os insurgentes, alegadamente, a resistirem ao avanço das tropas
conjuntas.
Também havia relatos de
decapitações, sobretudo, na
zona costeira de Macomia
e Quissanga, alegadamente
perpetradas por insurgentes
em fuga.

Enquanto isso, a vila de Palma tenta-se se reerguer dos escombros do
mega-ataque de 24 de Março último.
Depois de semanas de “limpeza”,
como as tropas conjuntas Ruanda-Moçambique designam as operações de paciﬁcação em curso na província de Cabo Delgado, a população
começou a regressar à vila que tinha
abandonado à procura de locais seguros.
Da semana passada a esta, viaturas militares transportaram, para a
vila de Palma, dezenas de pessoas
que se encontravam em Quitunda,
a vila de reassentamento à porta do
acampamento da Total Energies, que
se tinha transformado num campo
enorme campo de deslocados, na sequência do ataque de Março.
A incursão de Março foi uma das
mais arrojadas desde o início dos
ataques, em Cabo Delgado, na madrugada de cinco de Outubro de
2017. Foi o ataque que levou à suspensão do maior projecto petrolífero
em África, avaliado em mais de USD
20 mil milhões, num investimento
liderado pela petroquímica francesa,
Total Energy.
Em Cabo Delgado, a semana que
termina foi, também, marcada pela
chegada de um contingente de forças
tanzanianas.
As tropas do país vizinho, durante
muito tempo acusado de ser indiferente ao conﬂito que deﬂagrava do
outro lado da sua fronteira, chegaram, esta terça-feira, à vila de Mueda,
vindas de Negomano, na direcção da
ponte de Unidade Nacional, no limite entre os dois países.
Cerca de 50 viaturas, entre carros
blindados transportando militares e
outros de carga, integravam a missão
tanzaniana.
Esta quarta-feira, as forças saíram de
Mueda e foram parar em Nangade,
um dos distritos que, nas últimas semanas, registou movimentações dos
insurgentes. O SAVANA sabe que,
nos últimos dias, a situação tornou-se,
relativamente calma em Nangade.
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Rede da Vodacom Moçambique

Mocímboa e Palma voltam
a estar conectados

J

á foi reposta a rede de comunicação da Vodacom, incluindo o serviço de carteira
móvel M-Pesa, no norte de
Cabo Delgado, concretamente na
vila de Palma, Afungi, Quionga e
Quitupo, bem como em Awasse
e vila de Mocímboa da Praia, que
havia sido destruída na sequência
dos ataques de grupos armados
iniciados em Outubro 2017. Neste
contexto, a vodacom posiciona-se
como a primeira e única operadora
de telefonia móvel, até agora, a res-

tabelecer a comunicação nas zonas
em referência.
“O nosso propósito é proporcionar,
sempre, a melhor comunicação aos
nossos clientes e parceiros. Estávamos profundamente preocupados
por não haver qualquer rede em
Palma e Mocímboa da Praia, por
isso, envidámos esforços para o rápido restabelecimento. Com a rede
reposta, acreditamos que oferecemos a oportunidade de as pessoas
se conectarem sempre que desejam
e terem acesso à informação 24

horas. Ligados, fazemos a diferença, principalmente nos momentos
adversos”, destacou Jerry Mobbs,
Director-geral da Vodacom.
Desde que as condições de segurança foram garantidas pelas Forças de Defesa e Segurança naqueles
pontos, equipas técnicas da Vodacom desdobraram-se ao terreno,
no sentido de o mais rapidamente
possível repor as linhas de comunicação e garantir a tão necessária
comunicação das pessoas, através
da rede móvel. (Redacção)

CONVOCATÓRIA
Por este meio, são convocados os
sócios da Mediacoop, SA, para uma
Assembleia Geral Extraordinária, a
ter lugar nas instalações da empresa,
sitas na Av. Amilcar Cabral, nº 1062,
no dia 24 de Setembro corrente, pelas
14 horas, com a seguinte agenda:
Ponto Único:
Abordar assuntos relacionados com o
património da empresa
Maputo, 01 de Setembro de 2021
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Associação de camionistas da SADC pediu investigação do GCCC

“Assalto” da PT provoca revolta
de camionistas do interland
Por: André Catueira, em Manica

C

é bom” rematou, insistindo que na
Zâmbia, os condutores moçambicanos não têm sido presos e passado por
esta situação a que somos submetidos.
“Na Zâmbia se te param, depois de
cumprimentar exigem os documentos do condutor e do camião, somos
todos países irmãos”, precisou, asseverando que a actuação das autoridades
de trânsito em Moçambique estão
fora do padrão regional.

amionistas de longo curso,
que fazem a ligação do porto
da Beira aos países do interior africano, mostraram-se
revoltados com o que apelidam de
“assalto” da Polícia de Trânsito (PT)
nas estradas moçambicanas, devido
a cobranças ilícitas nos corredores
da Beira e Tete, além da preocupação
com o excesso de zelo e detenções arbitrárias dos condutores pelas autoridades da RDC e Zâmbia.
Em Moçambique, os condutores de
longo curso consideram-se prejudicados com a actuação da PT nos seus
“numerosos road block”, onde geralmente as autoridades reguladoras de
trânsito não estão preocupadas com
a legalidade dos condutores no território nacional, mas em “extorquir” dinheiro todas as vezes que são parados.
“Ele (o agente de trânsito) faz-te o
sinal de paragem, dá continência, e
quando abre a porta do camião estende a mão, e diz ‘dá dinheiro’”, explica
com gestos um dos condutores numa
reunião de emergência realizada entre
os condutores e a Polícia moçambicana no porto da Beira.
“Ele não te cumprimenta como está,
como está a sua viagem, apenas abre

Camionistas que fazem a ligação do porto da Beira aos países do interland
revoltados com actuação da Polícia de Trânsito

a porta e estica a mão para que você
coloque o dinheiro, e isso está a constituir problema porque muitos de
nós estamos a ser presos”, continuou
o condutor num vídeo amador no
encontro com a Polícia e ladeado de
outros motoristas que acenam com
cabeça em concordância.
No vídeo de um minuto e meio, enviado por um dos condutores ao SAVANA, os motoristas que tinham
convocado a reunião com a Polícia
moçambicana no porto da Beira, sob
ameaça de congestionar o local com
camiões carregados, o mesmo condutor, que falava em nome de outros,
acusou as autoridades de cumplicida-

de no “assalto” da PT.
“O problema é que vocês a Polícia
moçambicana sabem que somos estrangeiros e me perguntam se quero
ir, mas não pedem aquilo que devem
pedir (documentos), se pedirem eu
vos dou como recomendam as regras
de trânsito. Era suposto que um agente de trânsito, ao me parar, não exija
dinheiro, mas, sim, documentos, desde passaporte a seguros e daí ﬁscalizar
o meu camião” enfatizou.
“Ao encontrar um problema, não sou
eu quem deve negociar consigo, mas a
minha empresa é que deve negociar.
Não sei porque a polícia moçambicana maltrata estrangeiros aqui, isso não

Contrabando de metais preciosos

Governo aperta cerco

O

ministério dos Recursos Minerais e Energia
(MIREME) lançou, recentemente, na cidade
de Chimoio, capital provincial de
Manica, o certiﬁcado de origem e
embalagem para todos metais preciosos e gemas.
Com a introdução deste instrumento, a saída de qualquer minério do país passa a ser condicionada à emissão da autorização.
Segundo Max Tonela, ministro de
tutela, a introdução do certiﬁcado
de origem representa um ganho
importante no combate ao contrabando de recursos minerais.
Indicou que o certiﬁcado de origem, para além de transmitir
maior credibilidade ao produto
nacional, vai permitir que as autoridades tenham maior controlo
dos recursos que saem do país e,
dessa forma, incrementar o nível
de receitas.
Destacou que todos sectores da
economia têm o dever de contribuir na busca de soluções para minorar o sofrimento da população
e o sector dos recursos minerais
também tem esse papel.
Para tal, a exploração destes recursos deve ser feita de forma transparente de modo que a maioria

dos moçambicanos se beneﬁciem
dos ganhos que daí advém, porque
os recursos que jazem no subsolo
são de todos.
Por seu turno, Castro Elias, secretário executivo da Unidade de
Gestão do Processo Kimberley no
MIREME, explicou que a introdução do certiﬁcado de origem e
de embalagem é em cumprimento
do regulamento de comercialização de diamantes, metais preciosos e gemas, aprovado através do
Decreto 25/2015 de 20 de Novembro.
Para Elias, o certiﬁcado de origem
identiﬁca o produto como sendo
de Moçambique, mas também dá
a certeza aos compradores de que
este produto de Moçambique foi
extraído tendo em conta todas as
exigências ambientais, direitos
humanos e é um produto que não
vem do contrabando, porque é o
governo que está a passar o documento.
Referiu que no passado algumas
empresas nacionais tinham problemas para vender os seus produtos mineiros, sobretudo, metais
preciosos e gemas nas praças internacionais onde há essas exigências, e recorriam a titulares de certiﬁcados de outros países vizinhos

para vender os seus produtos.
Destacou que para evitar qualquer
tentativa de falsiﬁcação, as embalagens destinadas à exportação de
minérios serão especíﬁcas e deverão ter um número já informatizado, devendo este coincidir como
da autorização de exportaçãoe do
certiﬁcado de origem.
Portanto, continua, a embalagem é
inviolável, o que signiﬁca que basta se fazer a sua avaliação e identiﬁcação é selada. A única forma
que se tem é cortar e retirar o produto que ela contém.
Por seu turno, Tomás Vieira Mário, director executivo de Sekelekani, referiu que a sociedade civil
encara o acto como marco importante para Moçambique, porque
passa a ingressar na lista de países
com boas práticas no que concerne ao negócio
Recordar que o Conselho de Ministros aprovou, no mês passado, a
revisão do decreto, que cria a Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas.
O Processo Kimberley é uma
iniciativa conjunta de governos,
indústria diamantífera e da sociedade civil, para conter o ﬂuxo de
diamantes em bruto, de guerras ou
conﬂitos, no mercado internacional. (R.S)

Queixa a anticorrupção
Em carta endereçada ao secretário
permanente do Ministério dos Transportes e Comunicação da Zâmbia, a
29 de Julho, e com cópia enviada ao
Gabinete Provincial de Combate
à Corrupção de Sofala, Associação
dos Camionistas da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC), com sede na Zâmbia, reforçou a preocupação dos motoristas de
longo curso e exigiu uma investigação.
Na carta a que o SAVANA teve acesso, e assinada por Eugene Ndhlovu,
igualmente enviada com o conhecimento das embaixadas de Moçambique e RDC na Zâmbia, e dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e
da Saúde da Zâmbia, arrola as preocupações que incluem a existência de
postos de veriﬁcação desnecessários
nos principais corredores da operação
dos camionistas, além de extorsão e
multas exorbitantes.
Em Moçambique, a associação escreve que nas fronteiras de Cassacatiza
(com o Malawi), e Machipanda (com
o Zimbabwe), “há muitos pontos de
veriﬁcação desnecessários da Polícia”,
onde “os motoristas estrangeiros são
forçados a pagar 50-100 meticais em
cada paragem.
“Caso contrário, acusações injustiﬁcáveis são feitas por eles mesmos e são
aplicadas a motoristas inocentes”, escreve a associação.
Adiante, avança que desde o ponto
de entrada na fronteira até ao porto
de carregamento ou descarga, as alfândegas, a migração e as autoridades portuárias “só podem atender aos
camionistas mediante pagamento de
uma taxa (de suborno)”.
“Os oﬁciais anticorrupção também
abusam de sua autoridade em intervalos, prendendo motoristas que
acusam de subornar policiais quando
entendem muito bem a causa raiz de
tais actos”, refere a carta, para a seguir
rematar: “vários camionistas acabaram em prisão pelo mesmo”.
Os associados consideram, sem exempliﬁcar, que as multas aplicadas pela
Polícia de Trânsito “são muito exorbitantes, o que faz delas uma receita
para a corrupção”, apontando a balança de Vanduzi, em Manica também
como “uma fonte de grande preocupação em termos de práticas corruptas”.
Já na RDC, o documento refere que
na fronteira de Kassumbalesa, no corredor Kolwezi, “o assédio da Polícia
de trânsito em Likasi necessita de
atenção urgente”, e em Lubunbashi,
ao longo da longo da estrada Kalulushi, vários roubos e saques foram
registados em frente a Polícias.

Neste trecho de estrada, prossegue a
carta, vários incidentes foram relatados envolvendo soldados, que atacaram motoristas de camiões de longo
curso. Outrossim, um casamento entre policiais e proprietários de parques
de estacionamento está a forçar os
motoristas a pernoitar nestes parques
mediante o pagamento de USD30
por noite, um custo considerado demasiado alto.
Enquanto na Zâmbia, a carta refere que todas as autoestradas desde o
ponto de entrada (postos fronteiriços)
tem um número desnecessário de postos de controle da polícia espalhados
ao longo das rodovias e isso levou a
sérios danos às estradas, representando um alto risco para os motoristas e
outros usuários das estradas”.
A carta conclui alertando para que a
Polícia, sobretudo de trânsito, “abrace totalmente o seu papel de educar e
orientar, em vez de apenas cobrar ou
aplicar multas aos motoristas, mesmo em casos pequenos, como uma
lâmpada queimada, que geralmente é
resultado da má natureza da maioria
das estradas”.
Contactado pelo SAVANA, o porta-voz do Gabinete provincial de Combate à Corrupção de Sofala, na Beira,
Rafael Matsinhe, disse que a instituição reuniu os magistrados pontos
focais das procuradorias de Tete e
Manica, bem como os comandantes
e chefes de departamentos da Polícia
de Trânsito de Sofala, Manica e Tete
logo que recebeu a carta denúncia.
“Uma coisa é certa, de que o ambiente
entre os reguladores de trânsito e os
camionistas não está bom” disse Rafael Matsinhe ao conﬁrmar a recepção pela instituição da carta denúncia,
adiantando que a instituição vai trabalhar para “apurar a veracidade das
denúncias que foram feitas”.
“Já tivemos casos em que agentes
da PT tiveram que responder criminalmente, da mesma forma que
os condutores também tiveram que
responder criminalmente, o que queremos encorajar é que sejam feitas
mais denuncias junto aos gabinetes”,
precisou Rafael Matsinhe, admitindo
que varias imagens divulgadas nas redes sociais sobre actos corruptos dos
agentes da polícia de trânsito “não são
abonatórias à corporação”.
Para o dirigente entre as instituições
referidas na carta “há que harmonizar
acções e mitigar” o comportamento
atípico nas estradas, que à priori se
parece inofensivos, mas que instiga a
corrupção como “excessos de pontos
de veriﬁcação da Polícia”, e as “demoras propósitadas durante as ﬁscalizações para os motoristas pagarem para
não atrasar”.

Polícia
Entretanto, o porta-voz da Polícia da
República de Moçambique em Sofala, Daniel Macuácua, disse, em contacto com o nosso jornal, que a Polícia
não está a par das preocupações apresentadas pela referida associação.
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Missão crítica: Investir em água, saneamento e higiene para uma
recuperação económica saudável e verde
Nota informativa

Resumo

M

pandemia da COVID-19,
bem como a construção de
resiliência à saúde, clima e
choques económicos no futuro.

ilhões de pessoas O custo
no mundo vivem
Estatísticas de ASH
sem acesso à água,
saneamento e hi%
2 mil milhões de
giene (ASH) de forma segupessoas
não têm acesso á
ra. O custo disto é acima de
água segura para beber,
1.6 milhões de mortes todos
cozinhar ou para uso
os anos. Nenhum país pode
pessoal.
dar-se ao luxo de perder o
%
3 mil milhões de
seu potencial humano nesta
pessoas
não conseguem
escala.
lavar as mãos com água e
sabão em casa.
O custo é contabilizado no
%
1 em cada 2
registo de doenças e mortes
unidades sanitárias
evitáveis; no tempo gasto na
nos
países em vias de
busca da água ou na procura
desenvolvimento (LDCs)
de instalações sanitárias em
carecem
de serviços básicos
vez de frequentar a escola ou
de água e 3 em cada 5 não
trabalhar; no perigo que as codispõem de serviços de
munidades enfrentam quando
saneamento.
a falta de água potável e de
%
Até 2040, 1 em
saneamento inibe a resiliência
cada
4
crianças
em todo
às calamidades naturais, cono mundo viverá em áreas
ﬂito ou pandemias.
com acesso extremamente
O investimento em ASH
limitado à água.
universal poderia desbloquear triliões de dólares em
crescimento economico du- O acesso inadequado à
rante as próximas duas déca- WASH tem enormes impacdas. Aumentar o acesso aos tos na saúde, começando no
serviços de ASH não é apenas nascimento e continuando
a coisa mais certa para se fazer, ao longo da vida de uma pesmas representa um investi- soa - Estudos demonstraram
mento ﬁscal sólido no futuro, que as crianças que vivem
catalisando a recuperação da em área com má qualidade

da água sofrem taxas mais elevadas de doenças diarreicas.
Estas doenças não apenas são
responsáveis por 9% da mortalidade infantil em todo o
mundo, como também têm
impactos contínuos sobre
aqueles que sobrevivem – tais
como subnutrição, deﬁciência
cognitiva e obesidade.
O fardo da falta de ASH
é carregado de forma
desproporcionada
por
mulheres e raparigas - pois
que é mais provável que elas
sejam responsáveis pela busca
da água – reduzindo o tempo
disponível para a educação,
emprego e lazer. A falta de instalações de ASH disponíveis
e seguras durante o parto
contribui para resultados de
saúde deﬁcientes para as mães
e recém-nascidos. Ademais, a
falta de instalações de ASH
apropriadas nas escolas pode
levar a que as raparigas ﬁquem
privadas de educação – havendo estudos que sugerem que
as raparigas faltam até três
dias de aulas por cada ciclo
menstrual. Os efeitos disto são
vastos, não apenas sobre a vida
e liberdades individuais das
mulheres, mas também sobre
as perspectivas para as suas
famílias e comunidades mais
alargadas. A falta de acesso
básico conduz a uma perda
de 77 milhões de dias úteis

ﬁáveis e geridos com segurança; enquanto a sepsis pode ser
prevenida de forma ﬁável por
Contra este pano de fundo simples intervenções de ASH,
está o risco cada vez maior evitando a mortalidade materrepresentado pelas mudan- na e infantil em até 1.4 milças climáticas. Até 2050, hões todos os anos. Serviços
prevê-se que o número de de saneamento geridos com
pessoas que vivem sob grave segurança poderiam evitar
escassez de água se situe en- mais de 11 mil milhões de
tre 42% e 95%. As cheias po- casos de helmintos – aumendem daniﬁcar bens públicos, tando a frequência escolar e
conduzindo a custos signiﬁ- laboral em três mil milhões de
cativos para o sector público. dias por ano, desbloqueando
Na Etiópia, os danos causados USD $420 mil milhões em
pelas cheias apenas a edifícios valor produtivo.
estão avaliados em USD $200
Há fortes argumentos a favor
milhões.
do investimento em ASH nas
A oportunidade
unidades sanitárias, especialFelizmente, existe um remé- mente porque a higiene das
dio à mão para estes proble- mãos é a primeira linha de
mas. O investimento em ASH defesa contra a propagação
traz benefícios que ultrapas- de doenças infecciosas - Isto
sam de longe o investimento é particularmente importante
inicial necessário.
para as doenças respiratórias,
que podem ser reduzidas em
O acesso universal a serviços até 21% quando são disponiASH geridos com segurança bilizadas estações de lavagem
poderia reduzir o fardo glob- das mãos com água e sabão
al de doenças em até 10% e material educativo sobre
anualmente - Os surtos de práticas de higiene.
cólera podem ser reduzidos
através de serviços de ASH O investimento na conde trabalho potenciais para as
mulheres todos os anos.

strução e melhoramento de
infraestruturas de ASH pode
igualmente ajudar a construir a resiliência às mudanças climáticas e à escassez de
água induzida pelo crescimento. Cada dólar gasto nos
melhoramentos da resiliência estratégica às cheias poderia evitar o gasto de pelo
menos USD $62 em custos
de recuperação pós cheias.
Os serviços de ASH podem
igualmente ajudar a prevenir
alguns dos novos e maiores
riscos causados pelas mudanças ambientais, reduzindo o
contacto humano com doenças infecciosas. Enquanto o
acesso à água limpa pode reduzir a perda de produtividade
relacionada com o calor, doenças e mortes.

dida importante de controlo
de infecções para qualquer
surto patogénico e tem sido
uma recomendação de saúde
pública fundamental para a
defesa contra a COVID-19:
com acesso universal provando reduzir as infecções acumuladas até 20%. A higiene
das mãos é recomendada pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) como um elemento crucial da prevenção
e controlo do Ébola.

Isto é difícil de implementar
em muitos países de baixo
rendimento (LICs) onde
não existem instalações
para lavagem das mãos, não
apenas em casa de muitas
pessoas, mas também em
espaços públicos tais como
mercados, escolas, locais
Os custos do impacto
de trabalho e – o mais devdos eventos climáticos
astador de todos - hospitais
extremos (Caso dos
Ciclones Idai e Keneth em e unidades sanitárias. A
Moçambique)
falta de água nos hospitais
e unidades sanitárias não é
Respondendo a esta pande- apenas um factor de risco
mia, preparando-se para a para os doentes, mas tampróxima
bém para os profissionais
de saúde – que representam
A higiene das mãos é uma me- menos de 3% da população,

mas 14% dos casos de COV- em ASH para a recuperação
ID-19.
económica devem ser liderados pelos governos dos países
em desenvolvimento com o
O que é necessário
O acesso universal à ASH apoio de doadores internacé um bom investimento ionais, instituições ﬁnanceieconómico para reduzir as ras internacionais e outros.
doenças endémicas, mel- Financiamento climático:
horar as oportunidades Apesar do volume crescente
económicas e construir re- do ﬁnanciamento climátisiliência a futuros riscos co, apenas 7% ser dedicado
climáticos e de saúde. O a adaptação às mudanças
investimento nestes serviços climáticas e o sector da água
básicos fornece até 21 vezes esteja a receber até 43% do
mais valor do que os gastos; O ﬁnanciamento relacionado
melhoramento dos serviços com a adaptação, estes recurbásicos para a gestão segura sos não estão de acordo com
de infraestruturas ASH é um a escala das necessidades.
investimento a longo prazo Ajuda ao Desenvolvimento
que poderia poupar mais de Ultramarino: O compro2.6 triliões de dólares em misso de atribuir 0.7% do
custos de saúde entre 2021 e produto interno bruto (GNI)
à Ajuda ao Desenvolvimento
2040.
Ultramarino (ODA) foi proPorém, o financiamento metido há muitos anos, mas é
actual não cobre os cus- atribuído de forma irregular.
tos mesmo da prestação de Investimento do sector priserviços básicos de ASH, vado: Para a comunidade inapesar do seu custo ser rela- ternacional deve ﬁcar claro
tivamente baixo. Em 2020, que o ﬁnanciamento privado
o UNICEF informou que, do clima não pode substituir
dos 60 países inquiridos o a necessidade de níveis muito
orçamento médio de ASH mais elevados de ﬁnanciaera de apenas 9 dólares per mento público sob a forma
capita. Em 2019, os desem- de subvenções. O crescente
bolsos de Ajuda ao Desen- interesse e empenho dos involvimento
Ultramarino vestidores, bancos comerciais
(ODA) para o sector da água e empresas multinacionais
e saneamento foram apenas em melhorar o seu desem7.4 mil milhões. A OMS es- penho ambiental, social e de
tima que menos de 15% dos governação proporciona uma
países têm ﬁnanciamento su- oportunidade signiﬁcativa.
ﬁciente para satisfazer as suas
Recomendações
necessidades de ASH.
A recuperação da actual
O preenchimento desta pandemia da COVID-19,
lacuna de financiamento tanto em termos de saúde
exige múltiplas fontes de como económicos, exigirá
financiamento. O rácio cus- um grande esforço interto-benefício signiﬁca que o nacional público e privado
investimento em ASH pode para mobilizar o financiasatisfazer os critérios de mento necessário para alcançar o acesso à água e ao
despesa sob várias rubricas.
Despesas de incentivos: O saneamento para todos até
investimento em infraestru- 2030 – em conformidade
turas de água e saneamento é com os Objectivos de Deum forte estímulo para a eco- senvolvimento Sustentávnomia ‘verde’. Pode ser opor- el (ODSs). Isto exigirá as
tuno, direccionado e trans- seguintes acções prioritárias:
formador, permitindo uma
recuperação duradoura pos- Governos, organizações inCOVID-19 e da recessão ternacionais, doadores e
económica. Os investimentos empresas devem liderar o

ﬁnanciamento da necessidade anual de capital de 229
mil milhões de dólares para
que os LICs e LMICs restabeleçam o progresso e estejam no bom caminho para o
alcance do ODS6 até 2030.
Os governos do G20 devem
urgentemente eliminar gradualmente os seus subsídios
anuais de 580 mil milhões
de dólares aos combustíveis
fósseis e redireccioná-los para
uma recuperação saudável e
sustentável da COVID-19,
incluindo o apoio a investimentos em serviços de ASH.
Os doadores multinacionais
e bilaterais e os investidores
do sector privado devem reforçar a colaboração e criar
ambientes favoráveis ao aumento dos investimentos na
água para as comunidades
mais pobres e vulneráveis nos
pontos ameaçados de extinção (hotpots) em virtude das
alterações climáticas, a ﬁm
de melhor alinhar o ﬁnanciamento internacional do clima
com as necessidades mais elevadas dos LICs e LMICs.
A pandemia demonstrou que
quando é necessário proteger a saúde humana, o dinheiro pode ser encontrado, e
rapidamente. Ao passarmos
para a fase de recuperação,
não devemos perder o sentido de urgência que caracterizou as fases anteriores
da pandemia. Os montantes
envolvidos no fornecimento
de acesso universal à ASH
são signiﬁcativos, mas os
benefícios são ainda maiores
– criar populações mais saudáveis, construir resiliência às
alterações climáticas, calamidades e lançar as bases para
um crescimento sustentável a
longo prazo.
O relatório completo da WaterAid e da Vivid Economics,
juntamente com os estudos
de casos e referências associadas, está disponível no sítio
washmatters.wateraid.org/
mission-critical
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,QYHVWLPHQWRVUHYLWDOL]DPFDGHLDGHSURGXomR
$  + , ' 52 ( / e & 7 5 , & $  G H
&DKRUD%DVVD +&% HVWiDLQYHV
WLUQDPRGHUQL]DomRHUHDELOLWDomR
GRVHTXLSDPHQWRVGDVXDFDGHLDGH
SURGXomR  $ JHVWmR GD HPSUHVD
MXVWLILFD HVWD LQWHUYHQomR FRP R
IDFWRGRVPHVPRVWHUHPMiPDLVGH
DQRVGHRSHUDomRHTXHSRULVVR
DSUR[LPDYDVH R ILP GD VXD YLGD
~WLO$VVLPVHQGRHUDLPSRUWDQWH
JDUDQWLU TXH R HPSUHHQGLPHQWR
WLYHVVHXPDSHUIRUPDQFHDFHLWiYHO
SDUDKRQUDURVVHXVFRPSURPLVVRV
FRPRVEDQFRVFOLHQWHVIRUQHFHGR
UHVHWUDEDOKDGRUHV
1XPDEUHYHUHWURVSHFWLYDREVHU
YDVH TXH DV REUDV GH FRQVWUXomR
GR HPSUHHQGLPHQWR GH &DKRUD
%DVVD DUUDQFDUDP HP  H HP
IRLFULDGDD+LGURHOpFWULFDGH
&DKRUD %DVVD +&%  HPSUHVD
FRQFHVVLRQDGDSDUDJHULUD%DUUD
JHP GH &DKRUD %DVVD D FHQWUDO
KLGURHOpFWULFD DV VXEHVWDo}HV GR
6RQJR H GH 0DWDPER H WRGR R
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHHFRPHUFLD
OL]DomRGHHQHUJLDSDUDRVVHXVWUrV
SULQFLSDLV FOLHQWHV ('0 ² 0R
oDPELTXH(VNRP²ÉIULFDGR6XOH
D =(6$ ² =LPEDEZH 3DUD DOpP
GHVWHVWUrVFOLHQWHVD+&%IRUQHFH
HQHUJLD SDUD DOJXQV SDtVHV GD
UHJLmRDXVWUDOGHÉIULFDDWUDYpVGD
6$33
  $ FDGHLD GH SURGXomR GR HP
SUHHQGLPHQWRKLGURHOpFWULFRFRP
SUHHQGH XPD EDUUDJHP GR WLSR
DEREDGDGHGXSODFXUYDWXUDGH
PGHDOWXUDHPGHHQYHUJDGX
UD(VWDEDUUDJHPTXHFULRXXPD
DOEXIHLUD GH  NP GH H[WHQVmR
FRP FDSDFLGDGH GH DUPD]HQD
PHQWR GH  PLOK}HV GH P  GH
 GH
iJXD SRVVXL RLWR FRPSRUWDV
PHLR IXQGR H XP GH VXSHUItFLH
FRQVLGHUDGRVyUJmRVGHVHJXUDQoD
HVWUXWXUDOHGHFRQWURORGRVQtYHLV
KLGUROyJLFRVFDSD]HVGHGHVFDUUH
JDUDWpPV
  $&HQWUDOGHSURGXomRVLWXDGD
QDPDUJHPVXOQXPDFDYHUQDGH
 P GH DOWXUD H  P GH
H[WHQVmRHVWiHTXLSDGRFRPFLQFR
JUXSRVJHUDGRUHVGRWLSR)UDQFLV
FRPXPDSRWrQFLDQRPLQDOGH
0: SHUID]HQGR XPD FDSDFLGDGH
GH  0: (P FRQGLo}HV GH

IXQFLRQDPHQWRSOHQRVHPDYDULDV
H SURJUDPDV GH PDQXWHQomR D
&HQWUDOSRGHSURGX]LUDWp
 0:DQR $ FDGD XP GRV
JUXSRV JHUDGRUHV HVWmR DFR
SODGRV WUrV WUDQVIRUPDGRUHV GH
09$
  $ 6XEHVWDomR &RQYHUVRUD GR
6RQJR p R SRQWR GH UHFHSomR GH
WRGDDHQHUJLDSURGX]LGDQD&HQ
WUDO (VWD VXEHVWDomR p HTXLSDGD
FRPGRLVSRORVGH0:FDGDH
RLWR SRQWHV FRQYHUVRUDV GH 
0: FDGD H FRP XPD SRWrQFLD
LQVWDODGDGH0:LQFOXLQGR
XP VLVWHPD +9'& H +9$& $
6XEHVWDomRGH0DWDPERID]SDUWH
GR VLVWHPD GH WUDQVSRUWH H p R
SRQWRGHHQWUHJDGHHQHUJLDSDUD
DVUHJL}HVFHQWURHQRUWHGH0R
oDPELTXHSDUDDOpPGHQHODHVWD
UHPLQVWDODGRVVLVWHPDVGHHQWUHJD
GHHQHUJLDD9DOH
  2 HPSUHHQGLPHQWR GH &DKRUD
%DVVDSRVVXLOLQKDVGHWUDQVSRUWH
GH HQHUJLD HP +9'& H +9$&
VHQGRTXHGR6RQJRD$SROORQD
ÉIULFDGR6XODFRQH[mRpIHLWDHP
+9'& HP WHQVmR QRPLQDO 
N9QXPDH[WHQVmRGHNP
GRV TXDLV NP HP WHUULWyULR
QDFLRQDO
  eVREUHRWUDEDOKRGHUHDELOLWD
omR H PRGHUQL]DomR GRV HTXLSD
PHQWRV GHVWD FDGHLD GH SURGXomR
TXH VH SUHWHQGH IDODU H GDU D FR
QKHFHU3DUDRHIHLWRSULPHLURRX
YLPRV R (QJ 0RLVpV 0DFKDYD
$GPLQLVWUDGRU GR SHORXUR GRV
µ6LVWHPDVGHSURGXomRµTXHRXWUR
UDRFXSRXDSRVLomRGH'LUHFWRUGH
(QJHQKDULDH0DQXWHQomRXQLGD
GHRUJkQLFDFHQWUDOQRVSULPHLURV
SDVVRVGRSURFHVVRGHUHDELOLWDomR
GRHPSUHHQGLPHQWR

VD HVWDYD FLHQWH GH TXH WHULD GH
LQYHVWLUQDPRGHUQL]DomRHUHDEL
OLWDomR GRV HTXLSDPHQWRV SRU
HQWHQGHUTXHQDDOWXUDDPHVPDMi
WLQKDPDLVGHDQRVGHRSHUDomR
HVHDSUR[LPDYDRILPGDVXDYLGD
~WLO
$VVLPVHQGRHUDLPSRUWDQWHJD

GH UHDELOLWDomR GRV GHVFDUUHJD
GRUHV GD EDUUDJHP GHYLGR DV
GLILFXOGDGHV GH RSHUDomR TXH VH
FRORFDYDP PDV WDPEpP SRUTXH
DTXHOHV FRPSRQHQWHV DSUHVHQ
WDYDP IXJDV GH iJXD HQTXDQWR
HVWLYHVVHP HQFHUUDGDV R TXH GH
FHUWD IRUPD SHULJDYD WDQWR DV

1RYRV GHVDILRV FRP D
UHYHUVmR
1XPDEUHYHFRQYHUVDFRPR(QJ
0RLVpV 0DFKDYD LQIRUPRXQRV
TXH ORJR D VHJXLU D 5HYHUVmR
DSHVDU GR REMHFWLYR SULPiULR GD
$GPLQLVWUDomRWHUVLGRRUHVVDUFL
PHQWRGRHPSUpVWLPRTXHYLDELOL
]RXDUHYHUVmRDJHVWmRGDHPSUH

UDQWLU TXH R HPSUHHQGLPHQWR
WLYHVVH XPD SHUIRUPDQFH DFHL
WiYHOSDUDKRQUDURVVHXVFRPSUR
PLVVRVFRPRVEDQFRVFOLHQWHVIRU
QHFHGRUHVHWUDEDOKDGRUHV
´)RLDVVLPTXHORJRDVHJXLUD5H
YHUVmRHPLQLFLRXRSURFHVVR

PDQREUDV FRPR D
VHJXUDQoDGDSUySULDEDUUDJHPµ²
GLVVHR(QJ0RLVpV0DFKDYD
7DOFRPRQDLQWHUYHQomRSRQWXDO
IHLWD QRV GHVFDUUHJDGRUHV GD
EDUUDJHP TXH VH HVWHQGHX SRU
FHUFDGHFLQFRDQRVXPDDYDULDQDV

DQWLJDV ERELQDV GH DOLVDPHQWR
LQVWDODGDVQDVXEHVWDomRGR6RQJR
OHYRXDVXDVXEVWLWXLomRSRUQRYDV
HFRPWHFQRORJLDVPDLVHILFLHQWHVH
DPLJDVGRDPELHQWH
1HVWDDOWXUDLQLFLRXXPSURFHVVR
GHUHIOH[mR VREUHDLPSOHPHQWD
omRGHXPSURJUDPDLQWHJUDGRH
FRRUGHQDGR GD UHDELOLWDomR H
PRGHUQL]DomR GRV HTXLSDPHQWRV
GDFDGHLDGHSURGXomRFRPYLVWDD
LQFUHPHQWDURVLQGLFDGRUHVGHGLV
SRQLELOLGDGHILDELOLGDGHHTXDOLGD
GH GH HQHUJLD IRUQHFLGD DRV FOL
HQWHV EHP FRPR LQGLFDGRUHV IL
QDQFHLURVGDSHUIRUPDQFHGDHP
SUHVD
  $VVLPDQHFHVVLGDGHGHLPSOH
PHQWDomRGHSURMHFWRVGHUHDELOL
WDomR H PRGHUQL]DomR QDVFH GR
FUHVFHQWHULVFRRSHUDFLRQDOLGHQWL
ILFDGRHPDOJXQVHTXLSDPHQWRVGR
VLVWHPDHOHFWURSURGXWRUDVVRFLDGR
DRIDFWRGHDOJXQVGHOHVHVWDUHPQR
ILPGDYLGD~WLORTXHWHPUHVXO
WDGR QD GHJUDGDomR JUDGXDO GD
HILFLrQFLDRSHUDFLRQDOFRPRFRQ
FRPLWDQWH LPSDFWR QHJDWLYR QD
UHQWDELOLGDGH GR HPSUHHQGLPHQ
WR
2VREMHFWLYRVFHQWUDLVGHVWHSDOQR
VmR L  PLWLJDU RV ULVFRV RSHUD
FLRQDLV GH PpGLR H ORQJR SUD]RV
LL  UHVWDEHOHFHU QtYHLV GH GHVHP
SHQKR GH SDGUmR LQWHUQDFLRQDO
GLVSRQLELOLGDGHILDELOLGDGHHPD
QHDELOLGDGH  LLL UHGX]LUFXVWRVGH
RSHUDomRHPDQXWHQomRH LY SUR
ORQJDUDYLGD~WLOGRVHTXLSDPHQ
WRV GR VLVWHPD HOHFWURSURGXWRU
SRUFHUFDGHDDQRV2SUR
JUDPDGHLQYHVWLPHQWRQDUHDELOL
WDomRHPRGHUQL]DomRGHPDQGDXP
RUoDPHQWRDYXOWDGRRTXHOHYDQWD
QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO LQWHQVLYR
SDUDDVXDPDWHULDOL]DomR
´$+&%pXPDHPSUHVDILQDQFHL
UDPHQWH UREXVWD H VHJXQGR
DQiOLVHV GRV LQGLFDGRUHV ILQDQ
FHLURVGHLQYHVWLPHQWRHDLQGDSRU
GHFLVmR GR &RQVHOKR GH $GPL
QLVWUDomR R HPSUHHQGLPHQWR LUi
UHFRUUHU D HVWUDWpJLD GH ILQDQFLD
PHQWR PLVWR HP TXH  DGYLUi
GDVUHVHUYDVGDSUySULDHPSUHVDH
RV UHVWDQWHV  GH ILQDQFLD
PHQWRH[WHUQR>VHMDGDEDQFDRX

GHRXWUDVOLQKDVGHFUpGLWR@(VWD
DFomR LUi JDUDQWLU  XPD PDLRU
VXVWHQWDELOLGDGH GDV FRQWDV GD
+&% DR PHVPR WHPSR TXH
FRQWLQXDUiDJDUDQWLUDFRQVHFXomR
GRV VHXV FRPSURPLVVRV FRP RV
DFFLRQLVWDV FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV
HWUDEDOKDGRUHVµUHIHULXR'U5XL
5RFKD$GPLQLVWUDGRUGRSHORXUR
ILQDQFHLUR H VHUYLoRV FRUSRUD
WLYRV´
  6HJXQGR R 'U 5RFKD SDUD
JDUDQWLU D WUDQVSDUrQFLD H RV SD
GU}HV LQWHUQDFLRQDLV GH JRYHU
QDomR TXHU RV RZQHUV HQJLQHHU
TXHURVHPSUHLWHLURVVmRVHOHFFLR
QDGRV SRU FRQFXUVRV S~EOLFRV
VHJXLQGRDOHJLVODomRQDFLRQDOHDV
ERDV SUiWLFDV GR ),',& H %DQFR
0XQGLDO

(VWDELOL]DomR GDV 5R
FKDV
'HFRUUHQWHGDVDQiOLVHVHHVWXGRV
GR FRPSRUWDPHQWR GR PDFLoR
URFKRVRGDHQFRVWDQDPDUJHPVXO
LPHGLDWDPHQWHjMXVDQWHGD%DUUD
JHP HTXLSDV GH REVHUYDomR GH
HVWUXWXUDV FKHJDUDP D FRQFOXVmR
GH TXH VH GHYLD LPSOHPHQWDU XP
SURMHFWRGHHVWDELOL]DomRHFRQVR
OLGDomRGDVURFKDVSDUDHYLWDUDVXD
TXHGD YLVWR TXH HYHQWXDOPHQWH
SRGHP DIHFWDU QHJDWLYDPHQWH D
SHUIRUPDQFH GR VLVWHPD HOHFWUR
SURGXWRUFRPSURPHWHURVHTXLSD
PHQWRV GR FDQDO GH UHVWLWXLomR
SDUD DOpP GR SUySULR FDQDO GDV
iJXDVWXUELQDGDVHDLQGDSHULJDUD
YLGDGRVWUDEDOKDGRUHVTXHFLUFX
ODPQDTXHODiUHDSDUDWUDEDOKRVGH
PDQXWHQomR
  2 (QJ ÇQJHOR 0LTXLWKDLR
'LUHFWRU GH6HJXUDQoDGH%DUUD
JHP FXMD XPD GDV UHVSRQVDELOL
GDGHV p YHODU SHOD VHJXUDQoD
HVWUXWXUDOGDEDUUDJHPGLVVHTXH
´GHSRLVGHXPDOLJHLUDSDUDJHPR
SURMHFWR Mi GHX SDVVRV VLJQLILFD
WLYRVFRPDFRQWUDWDomRGR&RQVy
UFLR5D]HO +\GURNDUVWHPSUHL
WHLUR TXH LUi H[HFXWDU DV REUDV H
TXH SUHVHQWHPHQWH HQFRQWUDVH D
FRQWUDWDU SHVVRDO ORFDO TXH EHQH
ILFLRX GH XPD IRUPDomR TXH p
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LPSRUWDQWH SDUD D H[HFXomR GRV WUDED
OKRVµ5HIHULXDLQGDTXH´DILVFDOL]DomRGR
SURMHFWR VHUi IHLWD SHOR &RQVyUFLR
&RED1RUFRQVXOW7pFQLFD SDUD JD
UDQWLUTXHRWUDEDOKRVHJXHRVWHUPRVGH
UHIHUrQFLDVµ
(PFRQYHUVDFRPR(QJ%DVVLO%DVVLO
WpFQLFR UHVSRQViYHO SHOD HTXLSD GR
HPSUHLWHLUR DTXHOH GLVVH TXH ´RV
WUDEDOKRVLUmRLQFLGLUHVVHQFLDOPHQWHQD
FRORFDomR GH PDOKDV SDUD UHWHQomR GH
EORFRV GH URFKDV VROWDV FRORFDomR GH
DQFRUDJHP HP EORFRV VROWRV FRORFDomR
GH EDUUHLUDV GLQkPLFDV SDUD LPSHGLU D
TXHGD GH URFKDV H UHPRomR GH URFKDV
VROWDV 2 SURMHFWR WDPEpP LQFOXt D
LQVWDODomR GH XP VLVWHPD GH PRQLWRUD
PHQWRGLQkPLFRGRHQFRQWURGLUHLWRµ
  3DUD D UHDOL]DomR GHVWDV DFWLYLGDGHV
FRQWDPFRPXPDHTXLSDHVSHFLDOL]DGDH
FRPH[SHULrQFLDUHOHYDQWHHPWUDEDOKRV
VLPLODUHV 3DUDOHODPHQWH R FRQVyUFLR
5D]HO  +\GURNDUVW HVWi D SURFHGHU D
VXEFRQWUDWDomRGHHTXLSDPHQWRVSHVDGRV
FRPR JUXDV KHOLFySWHURV SUHSDUDGRV
SDUDH[HFXWDUWDUHIDVGHVWHJpQHURHQWUH
RXWURV
  2SURMHFWRGHFRQVROLGDomRGRPDFLoR
URFKRVR HVWi DYDOLDGR HP FHUFD GH 
PLOK}HVGHHXURVHFRQWDFRPDSDUWLFL
SDomR GH WUDEDOKDGRUHV GD +&% SDUD
DGTXLUHPRNQRZKRZQHFHVViULRSDUDD
UHDOL]DomR GH WUDEDOKRV VXEVHTXHQWHV
FDVRVHMDQHFHVViULR
  2 (QJ ,OtGLR 7HPEH &RRUGHQDGRU
GHVWH SURMHFWR UHIHULX TXH FHUFD GH 
MRYHQV GD FRPXQLGDGH GH 6RQJR IRUDP
WUHLQDGRV HP WpFQLFDV GH DFHVVRHVWD
ODJHP SRU FRUGDV R TXH FRQVWLWXL XPD
PDLVYDOLD SRLV RV VHXV FRQKHFLPHQWRV
SRGHUmR VHU DSOLFDGRV QR SUHVHQWH
SURMHFWR EHP FRPR IXWXURV QmR Vy QD
+&% PDV WDPEpP QRXWURV HPSUHHQ
GLPHQWRV TXH SUHFLVHP GHVWD HVSHFLD
OLGDGH
(P FRQYHUVD FRP D QRVVD HTXLSD GH
UHSRUWDJHPR6U5REHUWR*DEULHO-RmR
XPGRVMRYHQVGDFRPXQLGDGHGR6RQJR
FRQWUDWDGRSDUDRSURMHFWRGLVVHTXHHVWH
WUDEDOKRHVWiDWUD]HUJDQKRVSDUDVLSRLV
SDVVRXDWHUXPDSURILVVmRHRVUHQGLPHQ
WRVSURYHQLHQWHVGRVHXWUDEDOKRHVWmRD
ID]HUGLIHUHQoDQDVXDIDPtOLD

5HDELOLWDomRGRVJUXSRVJH
UDGRUHV
$R QtYHO GD &HQWUDO 6XO GH SURGXomR
KLGURHOpFWULFDTXHHQWUHHEH
QHILFLRXGDSULPHLUDJUDQGHUHDELOLWDomR
>PDVTXHQmRDEUDQJHXXPDUHDELOLWDomR
SURIXQGD GR HVWDWRU H URWRU@ H VXEVH
TXHQWHV WUDEDOKRV GH PDQXWHQomR SUH
YHQWLYDHQWUHWDQWRGHYLGRDUHGXomRGRV
QtYHLVGHILDELOLGDGHHGLVSRQLELOLGDGHR
TXH WUD] HIHLWRV QHJDWLYRV QD UHFHLWD GD
HPSUHVDDHTXLSDGHHQJHQKDULDFKHJRX
DFRQFOXVmRGHTXHVHULDQHFHVViULRLP
SOHPHQWDU SURMHFWRV GH UHDELOLWDomR GRV
JUXSRV JHUDGRUHV H VLVWHPDV DX[LOLDUHV
GD&HQWUDO
 ´2V WU DEDOKRV GH UHDELOLWDomR H
PRGHUQL]DomRGDFHQWUDOLQLFLDUDPFRPD
LQWHUYHQomR QRV  WUDQVIRUPDGRUHV
SULQFLSDLVWUDEDOKRUHDOL]DGRSHOD()$
&(&µGLVVHR(QJ$FiFLR0DYHQGDXP
GRV HQJHQKHLURV UHVSRQViYHLV SHOR
WUDEDOKR 2V PHVPRV FRQVLVWLUDP
SULQFLSDOPHQWH QD VXEVWLWXLomR GRV
HQURODPHQWRVGRV7UDQVIRUPDGRUHV
7RGDYLDDQRVDSyVDLPSOHPHQWDomR
GDDQWHULRUUHDELOLWDomRHFHUFDGHDQRV
DSyVDHQWUDGDHPVHUYLoRGRVJUXSRVJH
UDGRUHVRVVHXVFRPSRQHQWHVMiGHPDQ
GDPXPDUHDELOLWDomRPDLVSURIXQGDSDUD
UHGX]LU RV FXVWRV GH RSHUDomR H PDQX
WHQomR H LQFUHPHQWDU D ILDELOLGDGH H
GLVSRQLELOLGDGHGRVJUXSRVJHUDGRUHV
  ´e DVVLP TXH HVWi HP FXUVR R GHQR
PLQDGR 3URMHFWR 5HDE6XO  TXH WHP
FRPRkPELWRRVWUDEDOKRVGHUHDELOLWDomR
GRURWRU EHQHILFLDomRGRVSRORVHGRFLU
FXLWR PDJQpWLFR  HVWDWRU VXEVWLWXLomR
GRV HQURODPHQWRV H UHDELOLWDomR GR FLU
FXLWRPDJQpWLFR UHDELOLWDomRGDWXUELQD
HFLUFXLWRKLGUiXOLFRDXPHQWRGDHILFLrQ
FLDGRVLVWHPDGHUHIULJHUDomRGRDOWHUQD
GRUSULQFLSDOUHIRUoRGDIXQGDomRGRVX
SRUWHGRHVWDWRUVXEVWLWXLomRGRVVLVWH
PDV GH FRPDQGR FRQWUROR H SURWHFomR
UHYLVmR GRV DOWHUQDGRUHV DX[LOLDUHV H
VXEVWLWXLomRGRVFDERVHOpFWULFRVGH
N9 GD &HQWUDOµ ² GLVVH R (QJ /XFDV
*XQH'LUHFWRUGH*HUDomRGH(QHUJLD
8PDGDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRHPSUHL
WHLURSDUDDOpPGDVXDWDUHIDGHUHDELOLWDU
HPRGHUQL]DURVLVWHPDVHUiDSDVVDJHP
GH FRQKHFLPHQWR VREUH RV VLVWHPDV H
HTXLSDPHQWRV UHDELOLWDGRV H QRYRV DRV

WpFQLFRVGD+&%
(PWHUPRVSUiWLFRVRVWpFQLFRVHQYRO
YLGRVWHUmRIRUPDomRHPWRGRVVLVWHPDVH
HTXLSDPHQWRV LQWHUYHQFLRQDGRV R TXH
VHUiXPDJUDQGHYDOLDSDUDRSURFHVVRGH
JHVWmR GH FRQKHFLPHQWR JDUDQWLQGR D
DFWXDOL]DomR GD FDSDFLGDGH LQWHUQD HP
PDWpULDVGHQRYDVWHFQRORJLDVQDLQG~V
WULD H UHIRUoR QD UHVSRVWD j PDQWHQD
ELOLGDGH H VXVWHQWDELOLGDGH GR VLVWHPD
HOHFWURSURGXWRU VHJXQGR D 'UD 9LO]D
&DVVDPR &KHIH GR 'HSDUWDPHQWR GH
)RUPDomRQD+&%
  $R QtYHO GR VLVWHPD GH FRQYHUVmR H
WUDQVSRUWHGHHQHUJLDHVWmRDVHULPSOH
PHQWDGRV GRLV SURMHFWRV FUtWLFRV R
%URZQILHOGIDVHHR%URZQILHOGIDVH
TXHJUDYLWDPVREUHRVHTXLSDPHQWRVGD
6XEHVWDomR GR 6RQJR 6mR QHVWHV GRLV
SURMHFWRV RQGH HVWmR FRQFHQWUDGRV D
PDLRUSDUWHGRVUHFXUVRVKXPDQRVHIL
QDQFHLURV GRV SURMHFWRV GH PRGHUQL]D
omRHUHDELWDomRGRHPSUHHQGLPHQWRGH
&DKRUD%DVVD
2(QJ$EUDmR5DIDHO$GPLQLVWUDGRU
GR SHORXUR GH WUDQVSRUWH H SURMHFWRV
FRQILGHQFLRXQRV TXH ´D OyJLFD GHVWHV
SURMHFWRV p LQWHUYHQFLRQDU DV FRPSR
QHQWHV FUtWLFDV GD VXEHVWDomR H TXH
QHFHVVLWDPGHLQWHUYHQomRSDUDJDUDQWLU
R VHX FRQWtQXR H ERP IXQFLRQDPHQWR
HQTXDQWR VH SUHSDUD XPD UHDELOLWDomR
PDVVLYD H PDLV H[WHQVD GD 6XEHVWDomR
FRPRXPWRGRµ
  $Wp DR PRPHQWR QR FRQWH[WR GR
%URZQILHOG IDVH  FXMR kPELWR p D
HQJHQKDULD IDEULFR WHVWHV GH IiEULFD
HQWUHJD LQVWDODomR FRPLVVLRQDPHQWR
JDUDQWLDV IRUQHFLPHQWR GH GHVHQKRV H
PDQXDLV WUHLQDPHQWR SHoDV VREUHVVD
OHQWHVHWRGRVRVFRPSRQHQWHVDVVRFLDGRV
GHXPWUDQVIRUPDGRUFRQYHUVRUGH
N9 UHDELOLWDomR GH  WUDQVIRUPDGRUHV
FRQYHUVRUHV H IRUQHFLPHQWR GH FRPSR
QHQWHV FDSDFLWRUHVUHOpVFLUFXLWRVLQWH
JUDGRV HHTXLSDPHQWRVGHWHVWHDXWLOL]DU
QD UHSDUDomR GDV FDUWDV HOHFWUyQLFDV H
UHDELOLWDomRGDVYiOYXODVMiIRLDGTXLULGR
PRQWDGD H FRPLVVLRQDGR XP WUDQVIRU
PDGRUFRQYHUVRUGHN9HUHDELOLWDGRV
WUDQVIRUPDGRUHVGD6XEHVWDomR
2%URZQILHOGIDVHFRQVLVWHHVVHQFLDO
PHQWH QD VXEVWLWXLomR GH YiOYXODV VLV
WHPD GH UHIULJHUDomR GH YiOYXODV H UHV
SHFWLYRVLVWHPDGHFRQWURORVXEVWLWXLomR
GR VLVWHPD GH FRQWUROR GH SRWrQFLD GD
UHGH *03&  H GRV VLVWHPDV GH WHOH
WUDQVPLVVmRVXEVWLWXLomRGHVLVWHPDVGH
FRQWURORHSURWHFomRGRHTXLSDPHQWRGH
N9&$VXEVWLWXLomRGRVWUDQVIRUPD
GRUHVGHVHUYLoRVDX[LOLDUHVGH[N9
 N9  09$ UHFRQILJXUDomR GR
EDUUDPHQWR GH N9 &$ FRQIHULQGR
PDLRU IOH[LELOLGDGH SDUD 2SHUDomR H
0DQXWHQomR VXEVWLWXLomR GH WRGRV RV
GLVMXQWRUHV H VHFFLRQDGRUHV GH SRWrQFLD
GRSDUTXHGD6XEHVWDomRVXEVWLWXLomRGH
XP JUXSR JHUDGRU GH HPHUJrQFLD D
GLHVHO GH  09$ VXEVWLWXLomR GRV
%DQFRVGH)LOWURV&$HHVXEVWLWXLomR
GRHOpFWURGRGHWHUUD
1HVWHPRPHQWRVHJXHPDMXVWDPHQWRV
QRFURQRJUDPDGDTXHOHSURMHFWRGHYLGR
DRLPSDFWRGD&29,'VREUHDPRYL
PHQWDomR GH SHVVRDV H EHQV R TXH HVWi
JHUDULPSDFWRVQHJDWLYRVQDLPSOHPHQ
WDomRGHVWHVHRXWURVSURJUDPDVGHUHD
ELOLWDomR LQIRUPRXQRV (QJ -RUJH
0XLDQJD 'LUHFWRU GRV 6LVWHPDV GH
7UDQVSRUWHiUHDUHVSRQViYHOSHODLPSOH
PHQWDomRGRVSURMHFWRVQDVXEHVWDomRGR
6RQJR
  3DUDDWHQGHUDGHPDQGDGRVSURMHFWRV
TXH HVWmR D VHU LPSOHPHQWDGRV QR HP
SUHHQGLPHQWRGH&DKRUD%DVVDD$GPL
QLVWUDomRGDHPSUHVDGHFLGLXFULDUXPD
XQLGDGH GHQRPLQDGD *DELQHWH GH 3OD
QHDPHQWR (VWXGRV H 3URMHFWRV TXH HQ
JOREDTXDGURVFRPYDOrQFLDVDFDGpPLFDV
H H[SHULrQFLD QmR Vy QD iUHD GH HQJH
QKDULD PDV WDPEpP QDV iUHDV GH HFR
QRPLDSODQHDPHQWRHJHVWmRGHSURMHF
WRV
´(VWDXQLGDGHRUJkQLFDWHPDIXQomRGH
UHDOL]DUDFRRUGHQDomRJHUDOPRQLWRUDUH
JDUDQWLU D LPSOHPHQWDomR LQWHJUDGD H
DWHPSDGD GRV SURMHFWRV GH PRGHUQL
]DomRµVHJXQGRH[SOLFRXR(QJ$GpUWL
WR0DFKDLHLH'LUHFWRUGR*DELQHWH
$FUHVFHQWRX TXH D H[SHFWDWLYD p TXH
GDTXLDDQRVFRPRVXFHVVRGDLPSOH
PHQWDomRGHVWHVSURMHFWRVD+&%HVWHMD
FRPSOHWDPHQWH UHDELOLWDGD H PRGHUQL
]DGD SDUD SRGHU IRUQHFHU XPD HQHUJLD
FRP PHOKRUHV tQGLFHV GH ILDELOLGDGH HP
UHODomRDRTXHREVHUYDPRVKRMHeTXHD
PHOKRULD QD SHUIRUPDQFH WUD] FRQVLJR
PDLV YHQGDV SRU UHFHLWDV GLUHFWDV H SRU
SUpPLRV GH ILDELOLGDGH QRUPDOPHQWH
SUHYLVWRVQRVFRQWUDFWRV

(VWHDVSHFWRDVVRFLDGRjUHGXomRGHFXVWRV
GH2SHUDomRH0DQXWHQomRYDLFHUWDPHQWH
DXPHQWDU D UHQWDELOLGDGH GR HPSUHHQ
GLPHQWR
1RILPDHPSUHVDGHYHVHUYLUQmRVyDRV

1

SUHVHQWHV PDV WDPEpP DV JHUDo}HV ILiYHO H SRU HVVD YLD FRQWULEXLU SDUD R
IXWXUDV$JHVWmRWHPDUHVSRQVDELOLGDGHGH GHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHHFRQyPLFRGRSDtV
GHL[DUFRPROHJDGRXPDHPSUHVDUREXVWDH HVHUR2UJXOKRGH0RoDPELTXH
HVWiYHOHTXHSRVVDFXPSULUDVXDPLVVmRGH
SURGX]LU WUDQVSRUWDU H FRPHUFLDO HQHUJLD
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´4XHUHPRV
FRQWLQXDUD
VHUR2UJXOKR
GH0RoDPEL
TXHµ
$+,'52(/e&75,&$GH&DKRUD%DVVDpGRV
PDLRUHVSURGXWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHHQHUJLDGD
&RPXQLGDGH SDUD R 'HVHQYROYLPHQWR GD ÉIULFD
$XVWUDO 6$'&  IRUQHFHQGR HVWH UHFXUVR
GLUHFWDPHQWHD0RoDPELTXHÉIULFDGR6XOHDR
=LPEDEZH H LQGLUHFWDPHQWH D RXWURV SDtVHV GD
UHJLmR DWUDYpV GD 6$33 (P HQWUHYLVWD DR
VXSOHPHQWR R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD+&%'U%RDYLGD0XKDPEH
FRQVLGHUD TXH SRU HVVH H RXWURV IDFWRUHV D
HPSUHVD FRQWtQXD D VHU R 2UJXOKR GH 0RoDP
ELTXH
´$QRVVDSULQFLSDOPLVVmRpSURGX]LUWUDQVSRU
WDU H FRPHUFLDOL]DU HQHUJLD OLPSD ILiYHO H GH
TXDOLGDGH4XHUHPRVTXH&DKRUD%DVVDFRQWLQXH
D VHU R VtPEROR GD VHJXQGD LQGHSHQGrQFLD GH
0RoDPELTXHHSRVVDVHUYLURVSURSyVLWRVGRSDtV
2QRVVRSDSHOHQTXDQWRJHVWRUHVHWUDEDOKDGRUHV
GH&DKRUD%DVVDpGHFRQWLQXDUDWUDEDOKDUFRPR
SURSyVLWRGHPHOKRUDURVtQGLFHVGHJHVWmRTXHU
GH UHFXUVRV KXPDQRV TXHU GR HTXLSDPHQWR H
RXWURVUHFXUVRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLVHGHL[DU
XPD HPSUHVD ILQDQFHLUD H RSHUDFLRQDOPHQWH
HVWiYHO UREXVWD H VXVWHQWiYHO SDUD DV JHUDo}HV
YLQGRXUDVµGLVVHR3&$GD+&%
'U%RDYLGD0XKDPEH3&$GD+LGURHOpFWULFDGH&DKRUD%DVVD
RXWURV
1DVSUy[LPDVOLQKDVROHLWRULUiVHJXLUQD
4XDQWRDGLVWULEXLomRGHHQHUJLDFRP
tQWHJUD D HQWUHYLVWD GR 3UHVLGHQWH GR
EDVH QD QRVVD SURGXomR SRVVR OKH
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD+&%
DVVHJXUDU TXH FRQWLQXDPRV D QRVVD
683/(0(172 6 ²4XDOpDVD~GH
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDGHIRUPDUHJXODU
DFWXDOGD+&%YROYLGRVSHUWRGHDQRV
SDUDRVQRVVRVFOLHQWHV('0(VNRPH
DSyVDUHYHUVmRGD+&%"
=(6$
%2$9,'$08+$0%( %0 ²$SyV
6DQRVGHSRLVGDVXDFRQVWLWXLomR
D UHYHUVmR UHJLVWDGD HP  HQFRQ
FRPRpTXHD+&%WHPHVWDGRDOLGDUFRP
WUDPRV XPD HPSUHVD RSHUDFLRQDO H HP
RVHTXLSDPHQWRV"
FRQGLo}HVGHFRQWLQXDUDVXDPLVVmRGH
%0$TXHVWmRGRVHTXLSDPHQWRVGH
SURGX]LUHQHUJLD(QWUHWDQWRWLYHPRVD
HOHFWURSURGXomRWHPVLGRXPDSUHRFXSD
SDUWLGDGRLVGHVDILRVRGHSDJDPHQWRGR
omR FRQVWDQWH GD +&% SRLV RV  DQRV
HPSUpVWLPRGDUHYHUVmRHRGDIRUPDomR
VLJQLILFDPTXHPXLWRVGHOHVMiHVWmRSHUWR
GRV UHFXUVRV KXPDQRV QDFLRQDLV TXH
GR ILP GD YLGD ~WLO DOJXQV GHOHV
SXGHVVHPFRQGX]LUDHPSUHVD
GHVFRQWLQXDGRV R TXH JHUD GHVDILRV
&RQVHJXLPRV UHVROYHU R DVVXQWR GR
TXDQGR VH WUDWD GH DGTXLULU VREUHVVD
HPSUpVWLPRHPFRPRSDJDPHQWR
OHQWHVRXPHVPRUHDOL]DUDVXEVWLWXLomR
DQWHFLSDGR GR FUpGLWR ,PSOHPHQWDPRV
3DUDOLGDUFRPHVWHWHPDGHVHQKDPRVXP
XPSURJUDPDPDVVLYRGHIRUPDomRGRV
SODQR GH PRGHUQL]DomR LQWHJUDGR TXH
UHFXUVRVKXPDQRVHFRORFDPRVPRoDP
YLVD D UHDELOLWDomR GH HTXLSDPHQWRV GD
ELFDQRVHPSRVLo}HVFKDYHSDUDDRSHUD
FDGHLD GH SURGXomR GHVGH D &HQWUDO GH
omRHJHVWmRGRHPSUHHQGLPHQWRGDtTXH
SURGXomR SDVVDQGR SHOD VXEHVWDomR
DWp DR SUHVHQWH PRPHQWR R TXDGUR GH
FRQYHUVRUDGR6RQJRSHODVXEHVWDomRGH
WpFQLFRVH[SDWULDGRVpTXDVHLQH[LVWHQWH
0DWDPERHSHODVOLQKDVGHWUDQVSRUWHGH
  (PLQLFLDPRVDLPSOHPHQWDomR
HQHUJLDSDUDRVFOLHQWHV
GH XP SODQR HVWUDWpJLFR YLUDGR SDUD D
PRGHUQL]DomR GRV HTXLSDPHQWRV FRP
  &RP YLVWD D DVVHJXUDU D VXVWHQWD
LQWHUYHQo}HVDRQtYHOGDVFRPSRUWDVGD
ELOLGDGH D PpGLR H ORQJR SUD]RV D HP
EDUUDJHPHQRSDUTXHGDVXEHVWDomRGR
SUHVDWHPXPSODQRGHQRPLQDGR&$3(;
6RQJR FRQFUHWDPHQWH QR VLVWHPD GH
9LWDOTXHYLVDHVVHQFLDOPHQWHUHQRYDUH
FRQYHUVmR 1D YHUGDGH R SODQR GH
PRGHUQL]DU R DSDUHOKR HOHFWURSURGXWRU
PRGHUQL]DomR HVWHQGHVH DWp KRMH FRP
TXHMiVHHQFRQWUDHPRSHUDomRKiPDLV
GHDQRVFRPRQRVUHIHULPRV
LQWHUYHQo}HV HVWUXWXUDGDV HP WRGD D
FDGHLDGHSURGXomRHSRUYLDGLVVRD+&%
WHP UHJLVWDGR JDQKRV GH RSHUDomR
0RGHUQL]DomR YDL PD[LPL
VLJQLILFDWLYRV
]DUUHVXOWDGRVGDHPSUHVD
  1DWXUDOPHQWHTXHDLQGDWHPRVYiULRV
GHVDILRVGHVGHDFRQWtQXDPRGHUQL]DomR
6&RPDLQWURGXomRGRVSURMHFWRVGH
GRVLVWHPDHOHFWURSURGXWRUDWpDUHVWUX
PRGHUQL]DomR QD FDGHLD SURGXWLYD GD
WXUDomRRUJDQL]DFLRQDOGD(PSUHVDSDUD
+&%RTXHVHHVSHUDDOFDQoDUQRILQDOHP
DDGDSWDUDFRQMXQWXUDDFWXDO6HMDFRPR
WHUPRVGHHILFLrQFLDHJDQKRVHFRQyPL
IRU SRVVR DVVHJXUDU TXH YROYLGRV 
FRV"
DQRVDVD~GHILQDQFHLUDWHFQROyJLFDVHGH
%0$H[SORUDomRHILFLHQWHHDPRGHU
UHFXUVRV KXPDQRV GD +&% p ERD $
QL]DomR GR HPSUHHQGLPHQWR GH &DKRUD
&DKRUD %DVVD FRQWLQXD XPD HPSUHVD
%DVVDDVVHQWHHPSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLV
UREXVWDHILQDQFHLUDPHQWHHVWiYHO
H QD EDVH GH XPD DYDOLDomR GH ULVFR
6²4XDOWHPVLGRDPpGLDGHSURGXomR
RSHUDFLRQDOULJRURVDLUiFRQWULEXLUSDUD
HQHUJpWLFDGD+&%HFRPRHODWHPVLGR
D PDQXWHQomR GD FDSDFLGDGH SURGXWLYD
GLVWULEXtGDDRVFOLHQWHVGDHPSUHVD"
LQVWDODGD H SDUD D PD[LPL]DomR GRV
  %0 1RV ~OWLPRV FLQFR DQRV WHPRV
UHVXOWDGRV HFRQyPLFRILQDQFHLURV GD
UHJLVWDGR XPD PpGLD GH SURGXomR TXH
HPSUHVDDPpGLRHORQJRSUD]R
URQGD RV  *:K DQXDLV $V
  +RMHGDGDVDVFRQGLo}HVGRVHTXLSD
LQWHUYHQo}HV QRV HTXLSDPHQWRV H RV
PHQWRV RV FXVWRV GH RSHUDomR H PDQX
SODQRV GH PRGHUQL]DomR WrP SHUPLWLGR
WHQomR GR SDUTXH HOHFWURSURGXWRU WrP
DOFDQoDU HVWHV Q~PHURV (QWUHWDQWR
VLGRHOHYDGRVHRVLQGLFDGRUHVGHSHUIRU
WHPRVDFRQVFLrQFLDGHTXHHVWHVQ~PHURV
PDQFH SULQFLSDOPHQWH GD VXEHVWDomR
LUmR UHGX]LU SRUTXH R SURFHVVR GH
WrP HVWDGR UHODWLYDPHQWH DEDL[R GD
UHDELOLWDomRHPRGHUQL]DomRREULJDQDO
PpGLD LQWHUQDFLRQDO GDt TXH SRGHPRV
JXQV PRPHQWRV DV SDUDJHQV SURJUD
FRQVLGHUDU TXH D HILFLrQFLD SRGH HVWDU
PDGDVGRVHTXLSDPHQWRVQRPHDGDPHQWH
FRPSURPHWLGDVHQmRLQWHUYLUPRVFRP
GRVJUXSRVJHUDGRUHVWUDQVIRUPDGRUHVH

XUJrQFLD
$PRGHUQL]DomRDRFXPSULUFRPRVVHXV
REMHFWLYRV GH PLWLJDomR GRV ULVFRV
RSHUDFLRQDLV GH PpGLR H ORQJR SUD]R
UHVWDEHOHFLPHQWR GH QtYHLV GH GHVHP
SHQKRGHSDGUmRLQWHUQDFLRQDO GLVSRQL
ELOLGDGHILDELOLGDGHHPDQWHQDELOLGDGH D
UHGXomRGHFXVWRVGHRSHUDomRHPDQX
WHQomR H DR SURORQJDU D YLGD ~WLO GRV
HTXLSDPHQWRVGR6LVWHPD(OHFWURSURGX
WRUSRUFHUFDGHDDQRVFHUWDPHQWH
TXHD+&%WHUiJDQKRVVLJQLILFDWLYRVQRV
VHXVLQGLFDGRUHVHFRQyPLFRVHILQDQFHL
URV
 6 &RP HVWD PRGHUQL]DomRHP FXUVR
TXDO p R SRVLFLRQDPHQWR TXH D +&%
HVSHUDDRQtYHOGD6$33"
%0eSUHFLVRDQWHVUHIHULUTXHD+&%
pGRVPDLRUHVSURGXWRUHVLQGHSHQGHQWHV
GHHQHUJLDGD6$'&&RPDH[FHSomRGRV
SURMHFWRV HP FDUWHLUD H HP FXUVR R
HPSUHHQGLPHQWRKLGUROpFWULFRGH&DKR
UD %DVVD p D PDLRU EDUUDJHP KLGUR
OpFWULFDGDUHJLmRHPWHUPRVGHFDSDFL
GDGHGHSURGXomR6HMDGLWRGHSDVVDJHP
TXH HP ÉIULFD D EDUUDJHP GH &DKRUD
%DVVD Vy SHUGH SDUD D $VZDP XPD
EDUUDJHPVLWXDGDQR(JLSWRFRPFDSDFL
GDGHOLJHLUDPHQWHDFLPDGDQRVVD
(QWUHWDQWRRQRVVRSRVLFLRQDPHQWRVy
SRGHUiPHOKRUDUDSDUWLUGDLQWURGXomR
GHSURJUDPDVGHPDQXWHQomRHRSHUDomR
DGHTXDGRVjVPHOKRUHVSUiWLFDVLQWHUQD
FLRQDLVDRPHVPRWHPSRTXHVHUHDOL]DP
LQYHVWLPHQWRVQDPRGHUQL]DomRGRSDU
TXHGHHTXLSDPHQWRVSRUIRUPDDVXEV
WLWXLU DTXHOHV TXH SRGHP WUD]HU REVWi
FXORV QD VXD RSHUDomR EHP FRPR D
LQWURGXomR GH RXWURV WHFQRORJLFDPHQWH
PDLVDYDQoDGRV
  $ PRGHUQL]DomR GRV HTXLSDPHQWRV p
XPD TXHVWmR YLWDO SDUD R FRQWtQXR
IXQFLRQDPHQWRGRHPSUHHQGLPHQWRSRLV
HVWHpXPDVVHWHVWUDWpJLFRQmRVySDUDR
SDtVPDVWDPEpPSDUDDUHJLmR&DKRUD
%DVVDIRUQHFHHQHUJLDGLUHFWDPHQWHSDUD
0RoDPELTXH ÉIULFD GR 6XO H SDUD R
=LPEDEZHFKHJDDLQGDLQGLUHFWDPHQWH
D RXWURV SDtVHV GD 6$'& DWUDYpV GD
6$33
64XDOpRLPSDFWRILQDQFHLURGRSUR
MHFWR QD HVWUXWXUD GH FXVWRV GD +&% H
FRPR D HPSUHVD SHQVD LPSOHPHQWDU D
HVWUDWpJLDGHILQDQFLDPHQWRVHPDIHFWDUR
IXQFLRQDPHQWRGDLQVWLWXLomR"
  %0 1HVWHPRPHQWRRVYDORUHVGR
SODQRGHLQYHVWLPHQWRFDUHFHPGHDSUR
YDomRGHDSURYDomRGHQWURGDHVWUXWXUD
GH JRYHUQDomR FRUSRUDWLYD GD +&% 2
TXH OKH SRVVR DGLDQWDU p TXH D PDLRU
SDUWH VHUi SDUD LQYHVWLU QRV GRLV

SULQFLSDLVSURMHFWRVRGDUHDELOLWDomRGD
&HQWUDOGHSURGXomRHR%URZQILHOGIDVH
TXHpRGDUHDELOLWDomRJHUDOGDVXEHV
WDomRGR6RQJR
   $ +&% p XPD HPSUHVD GH FDSLWDO
LQWHQVRSDUDRVHXIXQFLRQDPHQWRHTXH
SDUDHIHLWRVGRVVHXVSURMHFWRVWHUiTXH
QHFHVVDULDPHQWH UHFRUUHU D ILQDQFLD
PHQWR H[WHUQR VHMD D SDUWLU GDV LQVWL
WXLo}HVGHFUpGLWRVQDFLRQDLVRXLQWHUQD
FLRQDLV
  3DUDQmRDIHFWDURVHXUHJXODUIXQFLR
QDPHQWRHDVXDHVWDELOLGDGHHFRQyPLFR
ILQDQFHLUD D HPSUHVD WHP HVWDGR D
HVWXGDUIRUPDVGHILQDQFLDPHQWRPLVWR
VHQGR SDUWH GRV IXQGRV QHFHVViULRV DR
LQYHVWLPHQWR UHVXOWDQWH GDV VXDV UHVHU
YDV LQWHUQDV H RXWURV GH ILQDQFLDPHQWR
H[WHUQRQXPDPDWUL]GHSRU
FRQVLGHUDQGRHVWH~OWLPRSURYHQLHQWHGH
IRUDGDHPSUHVD
  6 $ +&% HVWi QD OLVWD GRV PDLRUHV
FRQWULEXLQWHVGDUHFHLWDILVFDOGR(VWDGRH
WDPEpP LQWHJUD R JUXSR GDV HPSUHVDV
PDLRUHV H[SRUWDGRUDV GH 0RoDPELTXH
$WpTXHSRQWRHVWHVIDFWRVUHSUHVHQWDP
XPD UHVSRQVDELOLGDGH SDUD D +&% QXP
FRQWH[WRSDUWLFXODUPHQWHGLItFLO"
  %0 $ +&% p XPD HPSUHVD UHJLGD
SHOR GLUHLWR SULYDGR GDt TXH FXPSUH
LQWHJUDOPHQWH FRP DV VXDV UHVSRQVD
ELOLGDGHV SDUD FRP R (VWDGR GHVGH R
SDJDPHQWRGHWRGRVRVLPSRVWRVQRPHD
GDPHQWH R ,53& R ,9$ H D WD[D GH
FRQFHVVmR &DQDOL]D UHJXODUPHQWH R
,536 SDJD GLYLGHQGRV SDUD DOpP GH
FRQWULEXLUSDUDDFDSWDomRGHGLYLVDVSDUD
R SDtV HQTXDQWR XP GRV PDLRUHV
H[SRUWDGRUHVGH0RoDPELTXHFRPREHP
GLVVH
  $SDQGHPLDGD&29,'WURX[HGH
VDILRVjRSHUDomRGD+&%SULQFLSDOPHQWH
QRVDVSHFWRVUHIHUHQWHVjLPSOHPHQWDomR
GRVSURMHFWRVGHPRGHUQL]DomRHSURJUD
PDVGHPDQXWHQomRSURJUDPDGDGDGDV
DV OLPLWDo}HV QD FLUFXODomR GH SHVVRDV
LPSRVWDVSHODSDQGHPLD7RGDYLDDSDQ
GHPLD QmR PXGRX D QRVVD UHVSRQVDEL
OLGDGH H FRPSURPLVVR FRP R ILVFR SRU
LVVRFRQWLQXDPRVDFDQDOL]DURVLPSRVWRV
GHIRUPDWHPSHVWLYD
  e DVVLP TXH R PRQWDQWH GH LPSRVWR
DSXUDGRSDUDD+&%QRH[HUFtFLRHFRQy
PLFRGHGHDFRUGRFRPRUHJXOD
PHQWRHPYLJRUDRQtYHOQDFLRQDOIRLGH
PLOK}HVGH0HWLFDLVFRUUHVSRQ
GHQWHDXPDWD[DHIHFWLYDGHLPSRVWRGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR QD
RUGHPGRVTXDQGRFRPSDUDGRDRGH
  PLOK}HV GH 0HWLFDLV  HP
FRQVHTXrQFLDGRDXPHQWRGDVYHQGDVHP

0HWLFDLVHPHGRV5HVXOWDGRV)LQDQ
FHLURVTXHWLYHUDPXPDXPHQWRVXEVWDQ
FLDODVFHQGHQGRDFRPSDUDWLYD
PHQWHDRVYHULILFDGRVHP
  7HPRV GH FRQWLQXDU D OLGHUDU SHOR
H[HPSORHGDUPRVXPVLQDOSRVLWLYRDR
PHUFDGR SDUD TXH WRGDV DV HPSUHVDV
SRVVDP FRQWLQXDU D KRQUDU RV VHXV
FRPSURPLVVRV

2EMHFWLYR DOFDQoDGR FRP D
239QD%ROVDGH9DORUHV
6$TXDQGRGDRSHUDomRGD2IHUWD3~
EOLFDGH9HQGD 239 GDVDFo}HVGD+&%
QD%ROVDGH9DORUHVGH0RoDPELTXHHP
KDYLDRUHFHLRGHTXHRSURFHVVRQmR
DWLQJLULDRVREMHFWLYRVSURSRVWRV
%0/RJRDSyVRDQ~QFLRGDDEHUWXUD
DFFLRQLVWD GD +&% DWUDYpV GD %ROVD GH
9DORUHVGH0RoDPELTXHDFRPSDQKDPRV
HVVH FHSWLFLVPR QD LPSUHQVD QDFLRQDO H
MXOJDPRV QRUPDO DILQDO HUD D SULPHLUD
YH] TXH XPD HPSUHVD QDFLRQDO GD
GLPHQVmRGD+&%LULDYHQGHUSDUWHGDV
VXDVDFo}HVQD%ROVD(QWUHWDQWRMiQHVVD
DOWXUD WtQKDPRV XPD UHFRPHQGDomR GR
DFFLRQLVWDSDUDTXHRSURFHVVRIRVVHLQ
FOXVLYRDEUDQJHQWHHWUDQVSDUHQWH
 $QRVVDLQWHQVmRVHPSUHIRLDGHSDU
WLOKDU FRP WRGRV RV PRoDPELFDQRV RV
EHQHItFLRVGD5HYHUVmRSDUDRQRVVR3DtV
3RU RXWUR ODGR D OLVWDJHP GD +&% QD
%90SHUPLWLXDXPHQWDUDWUDQVSDUrQFLD
GDHPSUHVDSRLVSDVVRXDHVWDUVREXP
PDLRUHVFUXWtQLRGRS~EOLFRRTXHpERP
SDUDDVXDJHVWmRHSDUDTXHUHVSHLWHDV
ERDVSUiWLFDVLQWHUQDFLRQDLVGHJRYHUQD
omRFRUSRUDWLYD$VUHFHLWDVGHVWDYHQGD
VHUYLUDPWDPEpPSDUDUHIRUoDUDFDSDFL
GDGH ILQDQFHLUD GD HPSUHVD RV VHXV
SODQRV GH LQYHVWLPHQWR H R VHX FUHVFL
PHQWR
'HYRDLQGDGL]HUTXHDYHQGDGHDFo}HV
GD +&% QD %90 WURX[H XPD PDLRU
GLQkPLFDSDUDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHP
0RoDPELTXHTXHpEDVWDQWHLPSRUWDQWH
SDUDRILQDQFLDPHQWRGDDFWLYLGDGHHFR
QyPLFDHPDOWHUQDWLYDRXFRPSOHPHQWR
GDEDQFD1HVWHPRPHQWRRPHUFDGRGH
FDSLWDLVHP0RoDPELTXHpPDLVYLEUDQWH
GRTXHRPRPHQWRDQWHVGDLQVFULomRGD
+&%
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  2 RXWUR REMHFWLYR QmR PHQRV LPSRU
WDQWHHUDRGDLQFOXVmR(IHFWLYDPHQWHD
+&%IH]GHWXGRSDUDTXHHVWHREMHFWLYR
IRVVHDOFDQoDGR3DUDRDOFDQFHHLQFOXVmR
GRVPRoDPELFDQRVQHVWHSURFHVVRIRUDP
GHVHQYROYLGDV XPD VpULH GH LQLFLDWLYDV
GHVGHDLPSOHPHQWDomRGHXPDHVWUDWpJLD
GHGLVWULEXLomRTXHDEULXDSRVVLELOLGDGH
GH VXEVFULomR jV SRSXODo}HV UHVLGHQWHV
QDV]RQDVUHPRWDVHQmREDQFDUL]DGDVD
LPSOHPHQWDomR GH XPD HVWUDWpJLD GH
FRPXQLFDomR TXH HQYROYHX OLWHUDFLD
ILQDQFHLUD H LQIRUPDomR VLPSOHV H DFH
VVtYHOSDUDTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
SXGHVVHPWRPDUGHFLV}HVLQIRUPDGDV
6(TXDOIRLRUHVXOWDGR"
%0&RPRUHVXOWDGRGDVLQLFLDWLYDV
GH FRPXQLFDomR H WHFQROyJLFDV IRUDP
YHQGLGDVDFo}HVQXPDWUDQFKHLQLFLDOGH
 QD TXDO SDUWLFLSDUDP FLGDGmRV HP
SUHVDVHLQVWLWXLo}HVQDFLRQDLVGHWRGDVDV
SURYtQFLDVGHVWDFDQGRVHDVXEVFULomRGH
GRVGLVWULWRVGH0RoDPELTXHR
TXH FRQVHTXHQWHPHQWH UHVXOWRX QR DX
PHQWRGRTXDGURGHDFFLRQLVWDVGHGRLV
SDUDSHUWRGHPLOD%90DXPHQWRXD
VXD FDUWHLUD GH LQYHVWLGRUHV HP EROVD
LQLFLRXVHRUHJLVWRGHRSHUDo}HVGHEROVD
QRPHUFDGRVHFXQGiULRGHYiULDVHPSUH
VDV TXH HVWDYDP HVWDJQDGDV D +&% IRL
GLVWLQJXLGD SHOD UHYLVWD LQWHUQDFLRQDO
7KH%DQNHUFRPRSUHVWLJLDGRSUpPLRGH
'HDO RI  WKH <HDU  ² (TXLW\ :LQQHU
$IULFD HSHOD'HDO0DNHUV$IULFDFRPR
´3UpPLR (VSHFLDO GH 5HFRQKHFLPHQWRµ
SHORVXFHVVRQDLPSOHPHQWDomRGD2IHUWD
3~EOLFD GH 9HQGD 239  GH  GDV
$Fo}HVGD+&%HQmRVySRUTXHRWDPD
QKRGDWUDQVDomRUHSUHVHQWRXXPGHVDILR
PDV WDPEpP SRUTXH QXPD HFRQRPLD
UXUDOSRXFRH[SORUDGDRQGHDSHQDVXP
WHUoRGDSRSXODomRSRVVXLFRQWDEDQFiULD
DWLQJLURLQYHVWLGRUFRPXPIRLXPJUDQ
GH Qy GH HVWUDQJXODPHQWRµ DQXQFLRX D
7KH%DQNHU2REMHFWLYRIRLDOFDQoDGR
6+iTXHPHQWHQGDTXHRVGLYLGHQGRV
SDJRVDRVQRYRVDFFLRQLVWDVFRPRUHVXO
WDGRGDDEHUWXUDGDHVWUXWXUDDFFLRQLVWD
GD+&%VmRLUULVyULRV4XDOpRVHXSRQWR
GHYLVWD6HQKRU3UHVLGHQWH"
%04XDQGRVHLQYHVWHHPDFo}HVSR
GHP H[LVWLU GRLV WLSRV GH JDQKRV R
SULPHLUR p R JDQKR GH FDSLWDLV TXH VH
FRQVHJXH FRP D YHQGD GH DFo}HV D XP
SUHoR VXSHULRU DR GH FRPSUD 3RU H[
HPSORVHFRPSURXDVDFo}HVD0=1
HYHQGHD0=1DGLIHUHQoDGRYDORU
GHFRPSUDHGHYHQGDpTXHpRJDQKRGH
FDSLWDO
$VHJXQGDIRUPDGHJDQKDUFRPDVDF

3

o}HVVmRRVGLYLGHQGRVSDJRVSHODHPSUH
VDHDTXLGHYRGL]HUTXHD+&%WHPSDJR
RPtQLPRGHGRVOXFURVHPIRUPDGH
GLYLGHQGRVDRVDFFLRQLVWDVHQHVWHDQRGH
IRLGH
$ SHUFHSomR GH TXH RV GLYLGHQGRV VmR
LUULVyULRVSRGHHVWDUDDGYLUGDFRPSDUD

HPSUHVDSDUDDHFRQRPLDQDFLRQDO"3RGH
LJXDOPHQWHGDUQRVXPDUiSLGDUHVHQKD
VREUHTXDLVDVDFo}HVTXHWrPLPSOHPHQ
WDGRQDVFRPXQLGDGHV"
  %0$+&%WHPFRQWULEXtGRSDUDD
HFRQRPLD QDFLRQDO HP SULPHLUR OXJDU
FRP D VXD SULQFLSDO DFWLYLGDGH 'LJDVH

,53&,536 5HWHQomR QD IRQWH VREUH
WHUFHLURV   PLOK}HV GH 0HWLFDLV
,536 7UDEDOKR GHSHQGHQWH ² 
PLOK}HVGH0HWLFDLVHPGLYLGHQGRV
SDUD R (VWDGR  PLOK}HV GH
0HWLFDLV HP  7D[D GH FRQFHVVmR
FHUFDPLOK}HVGHUDQGV7HPRVD

1HVWH PRPHQWR HVWDPRV D SURFHGHU D
FRQVWUXomR GD (VFROD 3ULPiULD GH &DQ
FKHQJD QD 9LOD GR 6RQJR HP 7HWH
(VWHQGHPRVRQRVVRDSRLRDFXOWXUDHDR
GHVSRUWRHDTXLTXHUHPRVGHVWDFDUQHVWH
DQR R QRVVR DSRLR DRV DWOHWDV TXH
SDUWLFLSDUDP QRV MRJRV ROtPSLFRV GH

omRTXHID]HPFRPRXWURVSURGXWRVILQD
QFHLURV SRU H[HPSOR RV GHSyVLWRV D
SUD]R FRP WD[DV HYHQWXDOPHQWH PDLV
DWUDFWLYDV 0DV GHYR DVVHJXUDU TXH RV
GLYLGHQGRV SDJRV DWp DR PRPHQWR VmR
VXVWHQWiYHLVHDWpEDVWDQWHDWUDFWLYRVGDt
TXHFRQWLQXDPRVDDVVLVWLUDWUDQVDFo}HV
VREUH DV DFo}HV GD +&% QD %ROVD GH
9DORUHVGH0RoDPELTXH
  6 4XDO WHP VLGR D FRQWULEXLomR GD

GH SDVVDJHP TXH Vy SHOR IDFWR GH
SURGX]LUPRV HQHUJLD H FRORFDUPRV j
GLVSRVLomRGRSDtVLVVRSRUVLMiJDUDQWHR
IXQFLRQDPHQWR H R GHVHQYROYLPHQWR GD
HFRQRPLDQDFLRQDO7RGDYLDHPWHUPRV
GH Q~PHURV SRGHPRV FRQWDELOL]DU RV
LPSRVWRV SDUD R (VWDGR PRoDPELFDQR
HP  ,53& 6REUH 5HQGLPHQWRV
 PLOK}HV GH 0HWLFDLV ,53& 3RU
&RQWD   PLOK}HV GH 0HWLFDLV

FHUWH]D TXH HVWHV PRQWDQWHV VmR EHP
XWLOL]DGRV SHOR (VWDGR SDUD FRQVWUXLU
KRVSLWDLVHVFRODVHVWUDGDVHRXWUDVLQIUD
HVWUXWXUDVVRFLDLV
 (PWHUPRVGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDO
FRUSRUDWLYD SRGHPRV GHVWDFDU D FRQV
WUXomRGR&HQWURGH6D~GHHRVDSRLRVjV
XQLGDGHVVDQLWiULDVQR6RQJRH7HWHSDUD
ID]HU IDFH DV FRQGLo}HV GRV KRVSLWDLV H
EHP DVVLP DR FRPEDWH DR &29,'

7yTXLR1RTXHWDQJHDHPHUJrQ
FLDVSURFHGHPRVDHQWUHJDGHXPFKHTXH
QRYDORUGHPLOK}HVGH0HWLFDLVTXHVH
MXQWDP D RXWURV DSRLRV H HVIRUoRV GD
VRFLHGDGH QD WHQWDWLYD GH PLQLPL]DU R
VRIULPHQWR GDV SRSXODo}HV GH &DER
'HOJDGR

GHGLFDGDDRIRUQHFLPHQWRj56$HDR6XO
GH 0RoDPELTXH DWUDYpV GDV OLQKDV GH
WUDQVSRUWH+9'&HPELSRORGHN9
$(VWDomRGHFRQYHUVmRIRLGHVHQYROYLGD
QRV ILQDLV GRV DQRV  H SULQFtSLRV GRV
DQRV  WHQGR VLGR SLRQHLUD QD WHFQR
ORJLD+9'&DQtYHOPXQGLDO
  1HVWH PHVPR FRQWH[WR HVWi LJXDO
PHQWHSUHYLVWRHHPFXUVRDUHDELOLWDomR
GHFRPSRQHQWHVFUtWLFDVGD6XEHVWDomRGH
0DWDPERSDUDPHOKRUDUDSHUIRUPDQFH
QRWUDQVSRUWHGHHQHUJLDSDUDDVUHJL}HV
FHQWUR H QRUWH GH 0RoDPELTXH $Wp DR
PRPHQWRHVWiFRQFOXtGDDPRQWDJHPGH
XP VLVWHPD PRGHUQR GH FRPEDWH DR
LQFrQGLRQDTXHODVLQVWDODo}HV

OyJLFRGDDOEXIHLUDGH&DKRUD%DVVDFXMDD
FDSDFLGDGH GH DUPD]HQDPHQWR VLWXDVH
QDFDVDGRVPLOK}HVP1DEDUUDJHP

GH &DKRUD %DVVD HVWmR LQVWDODGRV
RLWR
GHVFDUUHJDGRUHVGHPHLRIXQGRHXPGH
VXSHUItFLHTXHMXQWRVHHPDEHUWDD
WHPDFDSDFLGDGHGHGHVFDUUHJDU
PV GH iJXD R HTXLYDOHQWH DR HQFKL
PHQWRGHPLOK}HVGHOLWURVGHiJXDHP
JDUUDIDViJXDSRUVHJXQGR
(VWDVLQWHUYHQo}HVHVWmRLQVHULGDVQDV
DFo}HV SDUD D FRQWtQXD PHOKRULD GD
VHJXUDQoDHVWUXWXUDOGDEDUUDJHPHEHP
XP PHOKRU FRQWUROR GD TXDQWLGDGH GH
iJXD TXH D EDUUDJHP FRORFD QR ULR
=DPEH]HDPRQWDQWHGH&DKRUD%DVVD

GLQkPLFDVSDUDLPSHGLUDTXHGDGHURFKDV
HUHPRomRGHURFKDVVROWDV
2V PDFLoRV URFKRVRV UHSUHVHQWDP XP
ULVFR SHUPDQHQWH SHOR TXH UHDOL]DU
SURMHFWRV GHVWD HQYHUJDGXUD WRUQDVH
LPSUHVFLQGtYHOGLVVHRUHVSRQViYHOSHOR
SURMHFWR

3$5$ 0(/+25$5 '(
6(03(1+2'26&$55(
*$'25(6

1$%$55$*(0

1RWtFLDV
12 Ç0%,72 '2 &$3(;
9,7$/
0RGHUQL]DomR GD +&% GH
FRUUHDERPULWPR
$ +LGURHOpFWULFD GH &DKRUD %DVVD 6$
WHPHVWDGRQRGHFXUVRGRV~OWLPRVDQRV
DLPSOHPHQWDUPHGLGDVSDUDDPDWHULDOL
]DomR GR VHX SODQR GH LQYHVWLPHQWRV
GHVLJQDGR&$3(;9LWDO
  7UDWDVH GH XP SODQR TXH FRQVLVWH
IXQGDPHQWDOPHQWHQDPRGHUQL]DomRGR
HTXLSDPHQWRKLGURHOpFWULFRGDFDGHLDGH
SURGXomR FRP R REMHFWLYR SULQFLSDO GH
PHOKRUDUDVXDSHUIRUPDQFHQDViUHDVGH
JHUDomR FRQYHUVmR H WUDQVSRUWH GH
HQHUJLD
2&DSH[9LWDOHQFRQWUDVHLQVHULGRQR
3ODQR(VWUDWpJLFRHPFXUVR
QDHPSUHVDHID]SDUWHVGRSULPHLURGRV
FLQFR HL[RV HVWUDWpJLFRV GHQRPLQDGR
(ILFLrQFLD 2SHUDFLRQDO FXMRV SURMHFWRV
SULQFLSDLV LQFOXHP D UHDELOLWDomR GD
&HQWUDO IDVH  5HDE6XO   %URZQILHOG
IDVHHUHDELOLWDomRGD6XEHVWDomRGH
0DWDPER 5HDEPDW  6LVWHPD GH
&RPEDWHD,QFrQGLRVGH0DWDPERVXEV
WLWXLomRGH,VRODGRUHVQR&DERGH*XDU
GD VXEVWLWXLomR GH ,VRODGRUHV QR &DER
3ULQFLSDOH6$336
 (VWHSODQR(VWUDWpJLFRTXHFRQWDFRP
RV HL[RV GH (ILFLrQFLD 2SHUDFLRQDO
1HJyFLRV 0HUFDGRV H &OLHQWHV *HVWmR
&RUSRUDWLYD 5LVFR H $FFRXQWDELOLW\
'HVHQYROYLPHQWRGR&DSLWDO+XPDQRH
5HQWDELOLGDGHpXPLQVWUXPHQWRLQGLFD
GRUIXQGDPHQWDOGHDFWXDomRGD+&%TXH
YLVD H[SDQGLU GLYHUVLILFDU LQWHUQDFLR
QDOL]DUHGDUVXVWHQWDELOLGDGHDHVWHTXHp
XPGRVPDLRUHVSURGXWRUHVLQGHSHQGHQ
WHV GH HQHUJLD ,33  H DVVHW HVWUDWpJLFR

QDFLRQDOHUHJLRQDO
 $WpDRPRPHQWRDLPSOHPHQWDomRGR
&$3(;9,7$/HQFRQWUDVHQDVXDIDVH
SULPiULD H R FURQRJUDPD FRQGLFLRQDGR
SHODVUHVWULo}HVWUD]LGDVSHOD&29,'
pIUHTXHQWHPHQWHH VHQHFHVViULRDMXV
WDGRDGLQkPLFDGDLQG~VWULD

6XEHVWDomRGR6RQJREHQHIL
FLDGHPHOKRULDV
$68%(67$d®2&RQYHUVRUDGR6RQJR
ORFDOL]DGD QD 9LOD FRP R PHVPR QRPH
WHP YLQGR D EHQHILFLDU GH LQLFLDWLYDV GH
PRGHUQL]DomR GR SDUTXH HOHFWURSUR
GXWRU DWUDYpV GD UHDELOLWDomR H VXEVWL
WXLomRGHXPFRQMXQWRGHHTXLSDPHQWRV
TXH VmR LPSUHVFLQGtYHLV SDUD D RSWLPL
]DomR GR IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD GH
FRQYHUVmR H WUDQVSRUWH GH HQHUJLD HP
+9'& H +9$& SDUD RV FOLHQWHV GD
HPSUHVD QRPHDGDPHQWH D ('0 (6
.20HD=(6$
(TXLSDPHQWRVFRPRWUDQVIRUPDGRUHV
EDQFRVGHILOWURV$&YiOYXODVFRQYHUVR
UDV HQWUH RXWUDV SHoDV FUtWLFDV HVWmR
LQVHULGRVQRV3URMHFWRV%URZQILHOGIDVH
HTXHYLVDPHVVHQFLDOPHQWHDVXEVWL
WXLomRGHDSDUHOKRVFRPPDLVGHDQRV
GH YLGD H TXH SRVVDP FRPSURPHWHU D
TXDOLGDGHGHHQHUJLDSURGX]LGDQD+&%
)D]VHQRWDUTXHDUHDELOLWDomRHPRGHU
QL]DomRTXHWHPOXJDUQDVXEHVWDomRGR
6 R Q J R  V H J X H P  D V  U H D O L ] D G D V  Q D
VXEHVWDomR GH $SROOR QD ÉIULFD GR 6XO
SULQFLSDOGHVWLQRGDHQHUJLD+9'&
$6XEHVWDomRGR6RQJRFRPSRUWDGXDV
FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV
2 SDUTXH +9$&    N9
GHGLFDGR D DOLPHQWDomR GDV FDUJDV HP
FRUUHQWHDOWHUQDGD ('0H=(6$ 
$ HVWDomR GH FRQYHUVmR GD FRUUHQWH
DOWHUQDGDSDUDFRUUHQWHFRQWtQXDTXHp

(P FXUVR LQWHUYHQo}HV QDV
SLVWDVGHJXLDPHQWR
$ %$55$*(0 GH &DKRUD %DVVD
HOHPHQWR IXQGDPHQWDO QD FDGHLD GH
SURGXomRHQFRQWUDVHDEHQHILFLDUGHXP
SURMHFWR TXH YLVD PHOKRUDU R GHVHP
SHQKR GRV GHVFDUUHJDGRUHV GH PHLR
IXQGR DWUDYpV GR DOtYLR GRV QtYHLV GH
WHQVmR D TXH HVWmR VXMHLWDV DV VXDV
FRPSRUWDV GXUDQWH DV VXDV PDQREUDV
7UDWDVHGHLQWHUYHQo}HVQDVFRPSRUWDV
PDLVFRQFUHWDPHQWHQDVSLVWDVJXLDPHQ
WRTXHVmRHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVLQVWDOD
GRV QDV SDUHGHV ODWHUDLV GDV HVWUXWXUDV
GRVGHVFDUUHJDGRUHVSRURQGHFLUFXODP
RVUROHWHVHHVWDQTXLGDGHVGDVFRPSRUWDV
$VFRPSRUWDVGHXPDEDUUDJHPVmRXP
HOHPHQWRKLGUiXOLFRPXLWRLPSRUWDQWHH
QRFDVRGD+&%VmRyUJmRVGHVHJXUDQoD
HVWUXWXUDOHGHFRQWURORGRQtYHOKLGUR

7UDEDOKRVSUHYHQWLYRVDVVH
JXUDPHVWDELOL]DomRGRVEOR
FRVURFKRVRV
$(1&267$VXOGDEDUUDJHPGH&DKRUD
%DVVDRQGHVHHQFRQWUDPORFDOL]DGRVRV
FLQFR JUXSRV JHUDGRUHV UHVSRQViYHLV
SHODSURGXomRGRV*:KGHHQHUJLD
HOpFWULFDYDLEHQHILFLDUGHXPDVpULHGH
WUDEDOKRV SUHYHQWLYRV FRP YLVWD D
JDUDQWLU D HVWDELOL]DomR GRV EORFRV
URFKRVRV 2 REMHFWLYR GHVWDV LQWHUYHQ
o}HVpHYLWDUSRVVtYHLVGHVPRURQDPHQWRV
TXH SRGHULDP DIHFWDU QHJDWLYDPHQWH D
SHUIRUPDQFH GR 6LVWHPD (OHFWURSUR
GXWRUFDXVDUSHUGDVPDWHULDLVDYXOWDGDV
YLGDV KXPDQDV RX DLQGD GLILFXOWDU D
UHVWLWXLomR GD iJXD YLQGD GD &HQWUDO
+LGURHOpFWULFD6XODRULR=DPEH]H
  2VWUDEDOKRVLQFOXHPDFRORFDomRGH
PDOKDVSDUDUHWHQomRGHEORFRVGHURFKDV
VROWDV FRORFDomR GH DQFRUDJHP HP
EORFRV VROWRV FRORFDomR GH EDUUHLUDV

$UUDQFD VHJXQGD IDVH GD
UHDELOLWDomRGD&HQWUDO6XO
9$,DUUDQFDUDEUHYHWUHFKRDVHJXQGD
IDVH GR SURMHFWR GH UHDELOLWDomR GD
&HQWUDO6XOGDEDUUDJHP
&RQVLGHUDGDRFRUDomRGD+&%D&HQWUDO
6XOpUHVSRQViYHOSHODSURGXomRGRV
0:K GH HQHUJLD HOpFWULFD H D VXD
UHDELOLWDomR LQFLGLUi QD LQWHUYHQomR QRV
HTXLSDPHQWRV TXH QmR IRUDP FRQWHP
SODGRVQDSULPHLUDIDVHGRSURMHFWR
  2VWUDEDOKRVFRQWHPSODUmRHVVHQFLDO
PHQWH RV DOWHUQDGRUHV WXUELQDV FDERV
HOpFWULFRV HTXLSDPHQWRV GH VHUYLoRV
DX[LOLDUHVHRXWURVYLVDQGRDPHOKRULDGD
SHUIRUPDQFHGD&HQWUDOSURGXWRUDSRLV
HVWHV H RXWURV HTXLSDPHQWRV Mi GHPDQ
GDPXPDUHDELOLWDomRPDLVSURIXQGDSDUD
UHGX]LU RV FXVWRV GH RSHUDomR H PDQX
WHQomR H LQFUHPHQWDU D ILDELOLGDGH H
GLVSRQLELOLGDGHGRVJUXSRVJHUDGRUHV
  $&HQWUD6XOEHQHILFLRX GDSULPHLUD
JUDQGHUHDELOLWDomRHQWUHRVDQRVH
1HVVDRFDVLmRQmRIRLQRHQWDQWR
UHDOL]DGD XPD UHDELOLWDomR SURIXQGD
HTXLSDPHQWRV H VXEVHTXHQWHV WUDEDOKRV
GH PDQXWHQomR SUHYHQWLYD R TXH
FXOPLQRXQHVVDDOWXUDFRPXPDUHGXomR
GRVQtYHLVGHILDELOLGDGHHGLVSRQLELOLGDGH
HRFRQVHTXHQWHHIHLWRQHJDWLYRQDUHFHLWD
GDHPSUHVD
$&HQWUDOGHSURGXomRHVWiVLWXDGDQD
PDUJHP VXO QXPD FDYHUQD GH  P GH
DOWXUD H  P GH H[WHQVmR H HVWi
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HTXLSDGDFRPFLQFRJUXSRVJHUDGRUHVGR
WLSR)UDQFLVFRPXPDSRWrQFLDQRPLQDO

GH0:SHUID]HQGRXPDFDSDFLGDGH
GH  0:K >(P FRQGLo}HV GH IXQ

FLRQDPHQWRSOHQRVHPDYDULDVHSURJUD
PDVGHPDQXWHQomR&HQWUDOSRGHSURGX

j

]LUDWp0:DQR@$FDGDXP
GRV JUXSRV JHUDGRUHV HVWmR DFRSODGRV

WUrVWUDQVIRUPDGRUHVGH09$

*5$1'(5(3257$*(062%5(&2175,%8,d®2'$+&%3$5$2(67$'2

+,'52(/e&75,&$'(&$+25$%$66$
5HVSRQVDELOLGDGHVDFUHVFLGDVHPWHPSRVGLItFHLV
1XP FRQWH[WR PDFURHFRQyPLFR DGYHU
VRHPTXHVHFRORFDPLPSRUWDQWHVGHVD
ILRVDRGHVHQYROYLPHQWRGH0RoDPELTXH
PRUPHQWH R ULVFR GH DJUDYDPHQWR GR
HQGLYLGDPHQWRS~EOLFRGDGRRDXPHQWR
GDSUHVVmRVREUHDVILQDQoDVS~EOLFDVHP
IDFH GR DFUpVFLPR GDV QHFHVVLGDGHV
ILQDQFHLUDVSDUDILQDQFLDURFRPEDWHDR
WHUURULVPRHjPLWLJDomRGRVHIHLWRVGD
SDQGHPLDRQGHVHLQFOXLDORJtVWLFDSDUD
D DGPLQLVWUDomR GD YDFLQD FRQWUD D
&RYLG D +LGURHOpFWULFD GH &DKRUD
%DVVD +&% HVWiQR´SHORWmRGDIUHQWHµ
GRV TXH FRQWULEXHP SDUD D UHGXomR GR
GpILFHILVFDOGR(VWDGR
  $GHPDLV QmR VHULD DOJR LQXVLWDGR
ROKDQGRSDUDDJpQHVHGD+&%HPDVXD
EDUUDJHPILFRXWDPEpPFRQKHFLGDFRP
RQGHDFDEDRWUDEDOKRQXPDDOXVmRjV
FDFKRHLUDV TXH LPSHGLDP TXH RV
KDELWDQWHVSDVVDVVHPRULR=DPEH]HSDUD
DOpPGDTXHOHSRQWR3RURXWUDVSDODYUDV
ID] SDUWH GR $'1 GD SUySULD HPSUHVD
DJLUGHIRUPDSRVLWLYDVHPSUHTXHVXUMDP
REVWiFXORV PDV GHVWD IHLWD DVVXPLQGR
GHIRUPDDFUHVFLGDDVVXDVUHVSRQVDELOL
GDGHV QD WUDYDJHP GRV REVWiFXORV DR
GHVHQYROYLPHQWRGRSDtV
  e WDPEpP QHVVH FRQWH[WR TXH HP
0DUoR~OWLPRD+&%IRLJDODUGRDGDSHOD
$7FRPDPHQomRKRQURVDGLVWLQJXLQGR
D FRPR R VHJXQGR FODVVLILFDGR QD
FDWHJRULD GH LPSRVWRV VREUH UHQGLPHQ
WRV QR H[HUFtFLR HFRQyPLFR  RX
HQWmR TXH D HPSUHVD PDUFD D VXD SUH
VHQoDQDOLVWDGRVPHOKRUHVH[SRUWDGRUHV
TXH WUD]HP GLYLVDV DR SDtV EHP FRPR
GLQDPL]DQGR D HFRQRPLD DWUDYpV GRV
FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH EHQV H

,PSDFWRVLJQLILFDWLYRQR2U
oDPHQWRGR(VWDGR
1XPFHQiULRHFRQyPLFRDGYHUVRUHVXO
WDQWHGDFRQMXQWXUDQDFLRQDOHLQWHUQD
FLRQDODGYHUVDTXHUHGX]RHVSDoRILVFDO
GLVSRQtYHOSDUDR(VWDGRDORFDUUHFXUVRV
SDUD RV VHFWRUHV FDSD]HV GH UHGX]LU DV
GHVLJXDOGDGHVVRFLDLVFRPRD(GXFDomR
6D~GHH$JULFXOWXUDD+LGURHOpFWULFDGH
&DKRUD%DVVD +&% WHPMRJDGRSDSHOGH
UHOHYR QD UHGXomR GR GpILFH RUoDPHQWDO
DWUDYpVGDVXDFRQWULEXLomRILVFDO
2'LUHFWRU*HUDO$GMXQWRGRV,PSRV
WRVQD$XWRULGDGH7ULEXWiULDGH0RoDP
ELTXH $7 'RPLQJRV0XFRQWRDILUPD
QHVVH FRQWH[WR TXH D FRQWULEXLomR GD
+&% WHP XP VLJQLILFDWLYR LPSDFWR QD
UHFHLWDGR(VWDGRYLVWRTXHDSURYtQFLD
GH 7HWH WHP XP SDSHO UHOHYDQWH QD
FDUWHLUDILVFDOGR(VWDGR
´6HQGRXPDSURYtQFLDTXHWHPWDPEpP

VHUYLoRV FRP DV HPSUHVDV QDFLRQDLV Vy
SDUDFLWDUDOJXQVH[HPSORV

3HVRQDUHFHLWDILVFDOGR(V
WDGR
$ $8725,'$'( 7ULEXWiULD GH 0R
oDPELTXH $7 UHFRQKHFHTXHD+&%pD
PDLRU FRQWULEXLQWH SDUD D UHFHLWD GR
(VWDGR QR FRQMXQWR GRV PHJDSURMHFWRV
HPDFWLYLGDGHQRSDtV
  3DUDDHQWLGDGHUHVSRQViYHOSHODFR
OHFWDGHUHFHLWDVSDUDR(VWDGRRSHVRGD
+LGURHOpFWULFDQRWRWDOGDVFRQWULEXLo}HV
GRVJUDQGHVSURMHFWRVQDFDUWHLUDILVFDO
HQWUHRVDQRVHWHPVLGRHP
PpGLDDQXDOVXSHULRUDSRUFHQWR
  'RPLQJRV  0XFRQWR GLUHFWRUJHUDO
DGMXQWR GRV ,PSRVWRV ,QWHUQRV QD $7
DILUPRX TXH ´D +&% p UHDOPHQWH XP
JUDQGH FRQWULEXLQWH GRV LPSRVWRV
LQWHUQRVFRPXPDPpGLDDQXDOGHPDLV
GHPLOPLOK}HVGHPHWLFDLVµ
  (VVH PRQWDQWH PDLV GH FLQFR PLO
PLOK}HV QmRLQFOXLRVGLYLGHQGRVYLVWR
TXHVHQGRHODXPDHPSUHVDSDUWLFLSDGD
SHOR (VWDGR WDPEpP FRQWULEXL HP
JUDQGHPHGLGDFRPGLYLGHQGRV´GLVVH
&RPHIHLWRKiYiULRVDQRVFRQVHFXWLYRV
TXHD+&%pFRQVLGHUDGDSHOD$7FRPR
XP GRV PHOKRUHV FRQWULEXLQWHV GH
LPSRVWRVDR(VWDGRDWUDYpVGHSDJDPHQ
WRSRQWXDOGDVVXDVREULJDo}HVILVFDLV
eQHVVHFRQWH[WRTXHHP0DUoR~OWL
PRD+&%IRLJDODUGRDGDSHOD$7FRPD
PHQomRKRQURVDGLVWLQJXLQGRDFRPRR
VHJXQGR FODVVLILFDGR QD FDWHJRULD GH
LPSRVWRV VREUH UHQGLPHQWRV QR H[HUFt
FLRHFRQyPLFR
PHJDSURMHFWRV FRQVLGHUDGRV ´JLJDQWHVµ
QRVVHFWRUHVGRFDUYmRGRWDEDFRHWFH
VHQGRDFRQWULEXLomRGD+&% DFLPDGH
SRUFHQWRGRWRWDOGHXPDSURYtQFLD
FXMR SDSHO QD UHFHLWD QmR p GH PHQRV
SUH]DUHQWmRXPDTXHGDGDVFRQWULEXL
o}HV GD +&% VLJQLILFDULD XP JUDQGH
SUREOHPD SDUD DV UHFHLWDV GR (VWDGRµ
UHFRQKHFHX'RPLQJRV0XFRQWR
$IRQWHH[SOLFRXDLQGDTXHREVHUYDQGR
DSURYtQFLDGH7HWHSRUVHUKRVSHGHLUDGH
FRPSDQKLDV FRQVLGHUDGDV JUDQGHV FRQ
WULEXLQWHVHTXHRSHUDPQRVVHFWRUHVGH
FDUYmRWDEDFRHWFHODWHPXPSHVRQD
FDUJDILVFDO
´$LQGDDVVLPD+&%UHSUHVHQWDPDLVGH
SRUFHQWRGRSHVRGHWRGDDUHFHLWDGH
7HWH SHOR TXH XPD TXHGD GDV FRQWUL
EXLo}HVGD+&%VLJQLILFDULDXPJUDQGH
SUREOHPD SDUD DV UHFHLWDV GR (VWDGRµ
UHFRQKHFHX'RPLQJRV0XFRQWR

  $LQGDQRTXHVHUHIHUHDRSDJDPHQWR
GHLPSRVWRVHIHFWXDGRVGXUDQWHRDQRGH
 TXH UHSRUWDP DR H[HUFtFLR ILQDQ
FHLURV  D +&% FDQDOL]RX SHUWR GH
PLOK}HVGHUDQGVFRUUHVSRQGHQWHD
WD[DGHFRQFHVVmRHSRXFRPDLVGH
PLOK}HVGHPHWLFDLVFRUUHVSRQGHQWHVDR
VRPDWyULR GR ,PSRVWR VREUH R 9DORU
$FUHVFHQWDGR ,9$  ,PSRVWR VREUH R
5HQGLPHQWR GH 3HVVRDV &ROHFWLYDV
,53& H,PSRVWRVREUHR5HQGLPHQWRGH
3HVVRDV6LQJXODUHV ,536 
'RPLQJRV0XFRQWRDILUPRXDLQGDTXH
YiULRV PHJDSURMHFWRV TXH RSHUDP HP
0RoDPELTXH EHQHILFLDP GH DOJXPDV
LVHQo}HV HP DOJXQV LPSRVWRV ´PDV D
+&% HVWi D SDJDU HP SOHQR WRGRV RV
LPSRVWRV,53&,9$,536HWFµ
  ´$OJXQV PHJDSURMHFWRV FKHJDP DWp D
FRQWULEXLUPDLVGRTXHD+&%PDVLVVR
DFRQWHFHSRUTXHHOHVID]HPUHWHQo}HVGH
LPSRVWRVGHRXWUDVHPSUHVDVHFDQDOL]DP
WXGRHP FRQMXQWRRTXH pGLIHUHQWH GD
+&%TXHSDJDRVLPSRVWRVVREUHDVXD
DFWLYLGDGH HVSHFLILFDPHQWH 3RU RXWUDV
SDODYUDV D FRQWULEXLomR GD +&% p GR
,53&VREUHRVOXFURVJHUDGRVSRUHODp
GR ,9$ SHODV WUDQVDFo}HV SRU HOD H GR
,536VREUHRVVDOiULRVSDJRVSHOD+&%µ
IULVRX
$ IRQWH DFUHVFHQWRX TXH ´D +LGURHOpF
WULFDGH&DKRUD%DVVDpUHDOPHQWHpXPD
HPSUHVD GH EDQGHLUD VREUHWXGR QRV
~OWLPRV FLQFR DQRV SRLV PHVPR HP
WHUPRV GH OXFURV WHP VHPSUH HVWDGR
QXPDWHQGrQFLDFUHVFHQWHHFRPLVVRD
VXD FRQWULEXLomR HP ,53& p FDGD YH]
FUHVFHQWHµVDOLHQWRX

6REUHDWD[DGHFRQFHVVmR
$&21&(66®2WHPSRUREMHFWRDJHV
WmRH[SORUDomRRSHUDomRHPDQXWHQomR
GR DSURYHLWDPHQWR KLGURHOpFWULFR GH
&DKRUD%DVVDHGDVVXEHVWDo}HV
  $R DEULJR GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR
UHQRYDGDHPDJRUDVHHVWHQGHDWp
D+&%SDJDDR(VWDGRHPFRQWUD
SDUWLGD SHOD DWULEXLomR H H[HUFtFLR GRV
'LUHLWRV GH &RQFHVVmR XPD WD[D PHQ
VDO  FRUUHVSRQGHQWH D GH] SRU FHQWR
 GDUHFHLWDEUXWDPHQVDOGD+&%
  1HVVH kPELWR D +&% WHP FXPSULGR
LQWHJUDOPHQWHFRPRSDJDPHQWRGDWD[D
GHFRQFHVVmRVREUHDH[SORUDomRGRHP
SUHHQGLPHQWR GH &DKRUD %DVVD 1RV
~OWLPRV  DQRV   D HPSUHVD
FDQDOL]RXSDUDRVFRIUHVGR(VWDGRFHUFD
GH0LOK}HVGH5DQGVFRUUHVSRQ
GHQWHV D  GDV VXDV UHFHLWDV EUXWDV
GLVVH'U/XFDV)UDQFLVFR'LUHFWRUGRV

6HUYLoRV)LQDQFHLURV
  $HVWHYDORUDFUHVFHQWDVHRVGLYLGHQ
GRV TXH QR XOWLPR DQR >@ HVWHYH
SHUWRGHPLOPLOK}HVGHPHWLFDLVHFHUFD
GH  PLOK}HV GH PHWLFDLV IRUDP
FDQDOL]DGRVDRVDFFLRQLVWDVGD239GRV
 GD YLQGD GH DFo}HV UHDOL]DGRV HP


2 SDSHO LPSUHVFLQGtYHO QDV
H[SRUWDo}HV GH 0RoDPEL
TXH
$ +,'52(/e&75,&$ GH &DKRUD
%DVVD +&% DSDUFRPRXWUDVHPSUHVDV
p XP GRV SULQFLSDLV H[SRUWDGRUHV GH
0RoDPELTXH
  6HJXQGR 0LQLVWpULR GD ,QG~VWULD H
&RPpUFLR 0,&  QR VHX ÌQGLFH GR
&RPpUFLR([WHUQRUHIHUHQWHDRSHUtRGR
FRPSUHHQGLGRHQWUHRVPHVHVGH-DQHLURH
2XWXEURGHDVSULQFLSDLVHPSUHVDV

H[SRUWDGRUDV GXUDQWH R DQR GH 
IRUDPD0R]DO $OXPtQLR FRPFHUFDGH
 9DOH 0RoDPELTXH &DUYmR  FRP
FHUFD GH  +&% (QHUJLD (OpFWULFD 
 H D 6$62/ JiV FRQGHQVDGR  FRP

  1ROHTXHGRVSDtVHVSDUFHLURVGH0R
oDPELTXH HP PDWpULD GH H[SRUWDo}HV
GHVWDTXHYDLSDUDDÉIULFDGRVXOFRP
H FRP LQGLFDomR GH HQHUJLD HOpFWULFD
DJHQWHV RUJkQLFRV H EDQDQD FRPR RV
SULQFLSDLVSURGXWRV
3DUWLFXODUPHQWHQRTXHUHVSHLWDDSUR
YtQFLDGH7HWHTXHFRQWULEXLFRPGDV
H[SRUWDo}HV H  PDLRU H[SRUWDGRU GR
SDtVUHJLVWRXVHFHUFDGHPLOK}HV
GHGyODUHVHPH[SRUWDomRFRPROHTXHGH
SURGXWRVFRPRFDUYmRHQHUJLDHOpFWULFD
WDEDFR H SHL[H NDSHQWD HVWH ~OWLPR
PDLRULWDULDPHQWHSURGX]LGRQDDOEXIHLUD
GH&DKRUD%DVVD

1RWtFLDV
12 (;(5&Ì&,2 ),1$1
&(,52'(
+&%REWpPPDLRUUHVXOWDGR
GHVHPSUH
2 5(68/7$'2 OtTXLGR GD +LGURHOpF
WULFD GH &DKRUD %DVVD +&%  UHIHUHQWH
DRH[HUFtFLRILQDQFHLURGHDVFHQGHX
D  PLOK}HV GH PHWLFDLV HTXLYD
OHQWH D  PLOK}HV GH UDQGV VXO
DIULFDQRV VHQGRRPDLRUGHVHPSUH
  'HUHIHULUTXHRQHJyFLRGDHPSUHVD
HVWi H[SRVWR DR ULVFR FDPELDO HQWUH
RXWURV DVSHFWRV SRUTXH QD ySWLFD GH
UHQGLPHQWRVHJDQKRVDWDULIDDRFRQVX
PLGRU p IL[DGD HP UDQGHV VXODIULFDQRV
=$5 HRSULQFLSDOFOLHQWHVHUD(VNRP
$LQGD DVVLP WDQWR QD PRHGD HVFULWXUDO
0HWLFDLV  FRPR QD SULQFLSDO PRHGD GH
IDFWXUDomR 5DQG  R UHVXOWDGR OtTXLGR
FUHVFHXHPUHODomRDRDQRDQWHULRUWHQGR
DWLQJLGRHUHVSHFWLYDPHQWH
(P$EULO~OWLPRRVDFFLRQLVWDVGD+&%
DSURYDUDPGRUHODWyULRHFRQWDVGDHP

SUHVD UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR HFRQyPLFR
GR DQR  GXUDQWH D VXD $VVHPEOHLD
*HUDO2UGLQiULDUHDOL]DGDQD&LGDGHGH
0DSXWR
  $ $VVHPEOHLD *HUDO DSURYRX LJXDO
PHQWHDSURSRVWDGHDSOLFDomRGH5HVXO
WDGR /tTXLGR GR ([HUFtFLR GH  TXH
IRLLJXDOPHQWHLQIOXHQFLDGRSRUYHQGDV
VXEVWDQFLDLV GH HQHUJLD j  HPSUHVD
(OHFWULFLGDGH GH 0RoDPELTXH ('0 
WHQGRQHVVHFRQWH[WRVLGRGHFLGLGRTXH
 VHULDP GHVWLQDGRV SDUD UHVHUYDV
OLYUHV  SDUD UHVHUYDV GH OXFURV D
UHDOL]DU H  SDUD SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRVDRVDFFLRQLVWDV
´2YDORUGRVGLYLGHQGRVSRUDFomRpGH
0=1 ]HUR YLUJXOD FHQWR H RQ]H
0HWLFDLV XPDFLIUDTXHpVXSHULRU
DRVGLYLGHQGRVSRUDFomRSDJRVHPµ
GLVVH 'U (UPtQLR &KLDX UHVSRQViYHO
SHODiUHDGH5HODomRFRPR,QYHVWLGRU
  3DUD RV DFFLRQLVWDV GD VpULH % RV
GLYLGHQGRV IRUDP VXMHLWRV D XPD WD[D
OLEHUDWyULD GH  HP VHGH GR LPSRVWR
VREUHRUHQGLPHQWRGHSHVVRDVVLQJXODUHV
,536  H LPSRVWRV GH UHQGLPHQWR GH

SHVVRDVFROHFWLYDV ,53& 
  'H VDOLHQWDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR GH  IRUDP
SUHSDUDGDV HP FRQIRUPLGDGH FRP R
3ODQR *HUDO GH &RQWDELOLGDGH EDVHDGR
QDV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWR
)LQDQFHLUR 1,5) ғV  H D GDWD HQFRQ
WUDPVHGLVSRQtYHLVQDZHELVWHGD+&%
HPZZZKFEFRP]
  2XWURVVLP D .30* HPSUHVD TXH
DXGLWRX DV FRQWDV GD +&% GL] QmR WHU
UHVHUYDV GH TXH RV GDGRV UHIOHFWHP R
GHVHPSHQKRGD+LGURHOpFWULFDHP

+&% GHVHPEROVD  PL
OK}HVHPGLYLGHQGRVSDUDDF
FLRQLVWDVGD239
$ +,'52(/e&75,&$ GH &DKRUD
%DVVD +&%  6$ SURFHGHX D  GH
-XQKRGHDRSDJDPHQWRGHFHUFDGH
 PLOK}HV GH PHWLFDLV HP GLYLGHQGRV
DRV DFFLRQLVWDV GD VpULH % GHVLJQDGD
PHQWHFLGDGmRVHPSUHVDVHLQVWLWXLo}HV
TXHHQWUDUDPQDVRFLHGDGHFRPRUHVXO

WDGRGD2IHUWD3~EOLFDGH9HQGD 239 
GHDFo}HVUHDOL]DGDHP
  7UDWDVH GH GLYLGHQGRV TXDQWLD TXH
UHFHEHFDGDVyFLRRXDFFLRQLVWDQDUHSDU
WLomRGRVOXFURVGDVRFLHGDGHRXHPSUHVD 
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRHFRQyPLFRILQGRD
GH'H]HPEURGHDSURYDGDHP
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDUHDOL]DGDD
GH$EULOGHFXMRYDORUEUXWRp
0HWLFDLV ]HURYtUJXODFHQWRHRQ]H
0HWLFDLV SRUDFomRRTXHUHSUHVHQWDXP
LQFUHPHQWR GH  HP UHODomR DRV
GLYLGHQGRVSDJRVHP
  2SDJDPHQWRGRVGLYLGHQGRVGH
GHFRUUH GD DSURYDomR GD DSOLFDomR GRV
UHVXOWDGRV QR PRQWDQWH GH  PLO
PLOK}HVGH0HWLFDLV5HVVDOYDVHTXHRV
GLYLGHQGRV HP TXHVWmR HVWmR VXMHLWRV D
XPDWD[DOLEHUDWyULDGHHPVHGHGR
LPSRVWRVREUHRUHQGLPHQWRGHSHVVRDV
VLQJXODUHV ,536  H LPSRVWRV GH
UHQGLPHQWRGHSHVVRDVFROHFWLYDV ,53& 
H RXWURV HQFDUJRV HYHQWXDOPHQWH
FREUDGRVSHORVEDQFRV
  ,PSRUWDDLQGDUHIHULUTXHRVHVWDWXWRV
GD +&% QR VHX Q~PHUR  DUWLJR

WULJpVLPR GHILQH TXH VDOYR GHOLEHUDomR
HP FRQWUiULR GD $VVHPEOHLD *HUD
UHXQLmR HP TXH WRGRV DFFLRQLVWDV
SDUWLFLSDPLQFOXLQGRDTXHOHVTXHHQWUD
UDPQDHVWUXWXUDDFFLRQLVWDUHVXOWDQWHGD
239 D VRFLHGDGH GHYHUi GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV REULJDWyULRV FRUUHVSRQ
GHQWHVDGROXFURGLVWULEXtYHOGRH[HU
FtFLR
eQHVWHFRQWH[WRTXHDRORQJRGRVDQRV
RV GLYLGHQGRV GD +&% SDJR DRV DFFLR
QLVWDV YHP HYROXLQGR 'H XP WRWDO
FRUUHVSRQGHQWHDFHUFDGHPLOK}HV
GH0HWLFDLVHP(PDVFLIUDV
IL[DUDPVHHPFHUFDGHPLOPLOK}HVGH
0HWLFDLV(HPRVGLYLGHQGRVSDJRV
VmR QD RUGHP GRV  PLO PLOK}HV GH
0HWLFDLV
  (P  SDUD FDGD DFomR IRUDP
DORFDGDV  0HWLFDLV VHQGR TXH HP
RYDORUGRVGLYLGHQGRVSRUDFomRp
GH0HWLFDLVXPDFLIUDTXHp
VXSHULRUDRVGLYLGHQGRVSRUDFomRSDJRV
HP
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3URGXomR KLGURHQHUJpWLFD
IL[DGDHP*:K
$ +,'52(/e&75,&$ GH &DKRUD
%DVVD 6$ +&%  PDLRU SURGXWRUD GH
HQHUJLDLQGHSHQGHQWHGDUHJLmR$XVWUDO
GHÉIULFDUHJLVWRXQRSULPHLURVHPHVWUH
GHVWHDQRXPDSURGXomRKLGURHQHUJpWLFD
GH*:K$SURGXomRUHJLVWDGD
FRUUHVSRQGHDGDSURGXomRSODQHD
GDSDUDRSULPHLURVHPHVWUHGH
  (P FRPXQLFDGR GH LPSUHQVD D +&%
UHIHUH TXH HVWH GHVHPSHQKR p FRUROiULR
GRHPSHQKRGRVFRODERUDGRUHVGDHPSUH
VDQRSODQHDPHQWRHH[HFXomRGHDFWLYL
GDGHVGHUHIRUoRGDRSHUDomRHPDQXWHQ
omRGRVHTXLSDPHQWRVGDFDGHLDGHSUR
GXomR H GD GLVSRQLELOLGDGH GRV HTXLSD
PHQWRV GRV VHXV SULQFLSDLV FOLHQWHV D
('0D(VNRPHD=(6$
1RTXHGL]UHVSHLWRDRVQtYHLVKLGURPp
WULFRV QR ILQDO GR SULPHLUR VHPHVWUH D
FRWD GD DOEXIHLUD VLWXDYDVH HP 
PHWURVDFLPDGRQtYHOPpGLRGDViJXDVGR
PDU R TXH FRUUHVSRQGH D XP DUPD]H
QDPHQWRGHXPDSRVLomRFRQIRU
WiYHO SDUD RV SODQRV GH SURGXomR GD
HPSUHVDSDUDRVHJXQGRVHPHVWUH
 ´$+&%FRQWLQXDVHQGRXPDHPSUHVD
ILQDQFHLUDPHQWH HVWiYHO R TXH p WHVWH
PXQKDGR SHORV LQGLFDGRUHV GH SHUIRU
PDQFH RSHUDFLRQDO H ILQDQFHLURV TXH VH
VLWXDP GHQWUR GRV SDGU}HV SODQLILFDGRV
SDUDRSHUtRGRµUHIHUHRFRPXQLFDGR
$LQGDGHDFRUGRFRPDIRQWHDHPSUHVD
HVWi D LPSOHPHQWDU SURMHFWRV GH
PRGHUQL]DomR GR VLVWHPD HOHFWURSUR
GXWRUHLJXDOPHQWHWHPFXPSULGRFRP
DV VXDV REULJDo}HV SDUD FRP RV VHXV
DFFLRQLVWDV H IRUQHFHGRUHV GH EHQV H
VHUYLoRV UHDOL]D DFo}HV GH UHVSRQVDELOL
GDGH VRFLDO FRUSRUDWLYD H SURFHGH DR
SDJDPHQWR GH LPSRVWRV H WD[D GH

FRQFHVVmR
  ´1R SHUtRGR TXH VH VHJXH D HPSUHVD
FRQWLQXDUi HPSHQKDGD QR DOFDQFH GD
PHWD DQXDO GH SURGXomR VLWXDGD HP
 *:K H QD LPSOHPHQWDomR
FRP Pi[LPR ULJRU GR SURWRFROR VDQL
WiULR YLVDQGR D SUHYHQomR PLWLJDomR H
FRQWHQomRGDSDQGHPLDGD&29,'DR
QtYHOFRUSRUDWLYRHGDVFRPXQLGDGHVGD
9LOD GR 6RQJR DR PHVPR WHPSR TXH
FRQGX] DQiOLVHV FRQVWDQWHVH SHULyGLFDV
VREUH R LPSDFWR GD PHVPD VREUH D
SHUIRUPDQFH RSHUDFLRQDO GD HPSUHVDµ
IULVD

)RFRQRVFRPSURPLVVRVFR
PHUFLDLV
2 '(6(03(1+2 SRVLWLYR TXH D
+LGURHOpFWULFD GH &DKRUD %DVVD +&% 
YHP  UHJLVWDQGR DR ORQJR GRV DQRV
UHVXOWDLJXDOPHQWHGDVXDHVWUDWpJLDGH
UHODFLRQDPHQWRFRPRVVHXVFOLHQWHV
3RU H[HPSOR HP  D HPSUHVD
FRQWLQXRX D SURVVHJXLU FRP RV VHXV
FRPSURPLVVRV FRPHUFLDLV FRP RV VHXV
FOLHQWHV GRPpVWLFRV H LQWHUQDFLRQDLV
QRPHDGDPHQWHFRPDÉIULFDGR6XOHR
=LPEDEZH H HP SRXFD PRQWD SDUD D
EROVDUHJLRQDOGHHQHUJLD 6$33 
3DUDDVDWLVIDomRGDTXHOHVFOLHQWHVD+&%
WHPHVWDEHOHFLGRHHPH[HFXomRGRLVWLSRV
GH FRQWU DWRV QRPHDGDPHQWH L 
FRQWUDWRV GH SRWrQFLD ILUPH GH ORQJR
SU D]R FRP D (OHFWULFLW\ 6XSSO\
&RPPLVVLRQRI 6RXWK$IULFD (VNRP HD
(OHFWULFLGDGHGH0RoDPELTXH ('0 H
GH FXUWR SUD]R FRP D =LPEDEZH
(OHFWULFLW\ 6XSSO\ $XWKRULW\ =(6$  H
LL  FRQWUDWRV GH YHQGD GH HQHUJLD
FRQIRUPH GLVSRQLELOLGDGH GH SURGXomR
DGLFLRQDO UHVXOWDQWH GR TXLQWR JUXSR
JHUDGRU
)RQWHGDiUHDFRPHUFLDOJDUDQWLXTXHHP
UHODomRDRVFRQWUDWRVGHSRWrQFLDILUPH
GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  HVWLYHUDP
DORFDGRVj(VNRPj('0H

j=(6$
´3DUDDSOHQDH[HFXomRGHVWHVFRQWUDWRV
D HPSUHVD FRQWD FRP D RSHUDomR GH
TXDWUR  JUXSRVJHUDGRUHVPDQWHQGR
VHVHPSUHXPJUXSRJHUDGRURTXLQWR
FRPRUHVHUYDJLUDQWH(VWHWHPSRVVLEL
OLWDGR D VXEVWLWXLomR GH TXDOTXHU GRV
UHVWDQWHVJUXSRVHPFDVRGHLQGLVSRQL
ELOLGDGH PHOKRUDQGR DVVLP R FXPSUL
PHQWRGRVFRQWUDWRVGHSRWrQFLDILUPHµ
GLVVH R HQJHQKHLUR 0D[FrQFLR 7DPHOH
'LUHFWRUGH*HVWmRGH2SHUDomRGD+&%
  'H UHIHULU TXH HP  D YHQGD GH
HQHUJLDIRLGH*:KVLWXDQGR
VH FHUFD GH  DFLPD GR UHJLVWDGR HP
(VWHDFUpVFLPRUHVXOWRXGRDXPH
QWR GD GLVSRQLELOLGDGH GRV JUXSRV
IL[DQGRVHQRVWUrVSRQWRVDFLPDGR
SHUtRGRKRPyORJR
  ´2 DFUpVFLPR QD GLVSRQLELOLGDGH IRL
PDUFDQWHQRVPHVHVGH-DQHLUR-XQKRH
GH6HWHPEURD'H]HPEURRTXHLPSDFWRX
SRVLWLYDPHQWH SDUD XPD PDLRU GLVSRQL
ELOLGDGH GR  JUXSR JHUDGRU YHtFXOR
SDUDDH[HFXomRGRVFRQWUDWRVDGLFLRQDLV
FRP D (VNRP  0:  H ('0 
0: WHQGRVLGRWDPEpPSRVVtYHOQHVWH
SHUtRGR FXPSULU FDEDOPHQWH FRP RV
FRQWUDWRVILUPHVµDILUPRX
&RPRFRUROiULRGHXPDPDLRUGLVSRQL
ELOLGDGH GR SDUTXH HOHFWURSURGXWRU DV
YHQGDVGHHQHUJLDFUHVFHUDPHPIDFH
DR DQR SUHFHGHQWH FRPR IRL UHIHULGR
DQWHULRUPHQWHFDEHQGRjj(VNRP
j=(6$Hj('0SHVHHPERUD
DV H[SRUWDo}HV DR 6$33 WHQKDP VLGR
SUDWLFDPHQWH QXODV FRP GHFUpVFLPR GH
SHUWRGHPDVFRPSRXFRLPSDFWR
JOREDO WHQGR HP FRQWD TXH D (PSUHVD
WHP FRORFDGR QHVWH PHUFDGR PHQRV GH
 GR WRWDO GD VXD GLVSRQLELOLGDGH
UHIHULX 'U 6XOHLPDQH &RPER FKHIH GR
*DELQHWH&RPHUFLDO
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$TXLVLomRGHEHQVHVHUYLoRV
SULYLOHJLDSDUFHULDFRPHP
SUHVDVQDFLRQDLV
1RkPELWRGDVXDHVWUDWpJLDGHDTXLVLomR
GHEHQVHVHUYLoRVSDUDRVHXIXQFLRQD
PHQWRD+LGURHOpFWULFDGH&DKRUD%DVVD
+&% WHPSULYLOHJLDGRDFRQWUDWDomRGH
IRUQHFHGRUHV ORFDLV H FRPSHWLWLYRV HP
WHUPRVGHTXDOLGDGHHSUHoRUHIRUoDQGR
GHVWH PRGR D VXD SDUWLFLSDomR QR
GHVHQYROYLPHQWRGDHFRQRPLDPRoDPEL
FDQD
'HDFRUGRFRPR'LUHFWRUGRV6HUYLoRV
GH $SURYLVLRQDPHQWRV (QJ $UOLQGR
0HQGHV D +LGURHOpFWULFD GH &DKRUD
%DVVD6$LPSOHPHQWRXHPXPXP
3RUWDOGH)RUQHFHGRUHVTXHIXQFLRQDQD
IRUPDGHHSURFXUPHQWFRPRREMHFWLYR
GHJDUDQWLUXPDJHVWmRWUDQVSDUHQWHGRV
IRUQHFHGRUHV EHP FRPR R SURFHVVD
PHQWR GDV QHFHVVLGDGHV GH FRPSUD
DOLQKDGDVjVERDVSUiWLFDVGRPHUFDGR
  ´7UDWDVH GH XP HVSDoR GH QHJyFLRV
RQGHD+&%SXEOLFDDVVXDVQHFHVVLGDGHV
GHDTXLVLomRGHEHQVVHUYLoRVHHPSUHL
WDGDV1HVWDVHTXrQFLDRDFHVVRDRVFRQ
WH~GRV GRV FRQFXUVRV HVWDUi DSHQDV
GLVSRQtYHO DRV IRUQHFHGRUHV UHJLVWDGRV
QR3RUWDOHFRPFRQGLo}HVGHVDWLVID]HURV
FULWpULRV GH HOHJLELOLGDGH REULJDWyULRV
UHTXHULGRV SDUD DFHLWDomR GDV FDQGLGD
WXUDVµGLVVH$UOLQGR0HQGHV
  $+&%WHPDEHUWRDRSRUWXQLGDGHD
WRGRVRVLQWHUHVVDGRVQDFLRQDLVHHVWUDQ
JHLURVDID]HUHPSDUWHGDEDVHGHGDGRV
GHIRUQHFHGRUHVDWUDYpVGROLQNKWWS
SRUWDOKFEFRP]
´2XWURVVLPDRQtYHOGH&DKRUD%DVVD
SDUD SURGXWRV H VHUYLoRV GH FRQVXPR
UiSLGRRIRFRWHPVLGRRVQHJyFLRVLQGL
YLGXDLV LQFOXLQGR IHUUDJHQV KRWpLV H
VHUYLoRVGHUHVWDXUDomRGLVSRQtYHLVSDUD
VDWLVID]HUDVVXDVGHPDQGDV$WtWXORGH
H[HPSORIRUDPDGTXLULGDVSRUPHLRVGH
DOIDLDWHV ORFDLV PiVFDUDV GH SURWHFomR
IDFLDOµ DILUPRX D 'UD 9DQXVD &RVPRV

&KHIHGH'HSDUWDPHQWRGH&RPSUDV
  6HJXQGR DSXUDPRV QR SULPHLUR
WULPHVWUHGHIRUDPWUDPLWDGRVFHU
FDGHSURFHVVRVFRPXYROXPHPpGLR
PHQVDOHVWLPDGRHPFHUFDGHPLOK}HV
GH PHWLFDLV H ILJXUDP QR WRS  GDV
QHFHVVLGDGHV UHFRUUHQWHV GD +&% RV
HTXLSDPHQWRV H PDWHULDLV PHFkQLFRV
PDWHULDO H HTXLSDPHQWRV HOpFWULFRV
IHUUDPHQWDV HTXLSDPHQWR GH RILFLQD GH
VHUUDOKDULD H FDUSLQWDULD H SRU ILP
ERPEDVHDFHVVyULRV
'H VDOLHQWDU TXH D +&% ODQoD SHULRGL
FDPHQWH FRQFXUVRV DEHUWRV D WRGRV
IRU QHFHGRUHV DQXQFLDQGRRV QD
LPSUHQVDGLiULD

5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO
&RUSRUDWLYD ² )DFWRV 5HOH
YDQWHV
'RDomRGHPLOK}HVGHPHWLFDLVSDUDR
DSRLRDVYtWLPDVGRWHUURULVPRHP&DER
'HOJDGR
 &RQVWUXomR GD (VFROD 3ULPiULD GH
&DQFKHQJDQR6RQJR
 &RQVWUXomR GH &HQWUR GH 6D~GH GH
3DIXULHP*D]D
 5HQRYDomR GR DSRLR PRQHWiULR D
)HGHUDomR H D /LJD 0RoDPELFDQD GH
)XWHERO
 $SRLR DR &RPLWp 2OtPSLFR GH
0RoDPELTXH SDUD D SDUWLFLSDomR QRV
MRJRVROtPSLFRVGH7yTXLR
$SRLRDVHOHFomRQDFLRQDOGHIXWHEROGH
SUDLD
(QWUHJDGR3UpPLR-RVp&UDYHLULQKDGH
/LWHUDWXUD

'RDomRGHPLOK}HVGHPHWLFDLVSDUDRDSRLRDVYtWLPDVGRWHUURULVPRHP&DER'HOJDGR

&RQVWUXomRGH&HQWURGH6D~GHGH3DIXULHP*D]D

(QWUHJDGR3UpPLR-RVp&UDYHLULQKDGH/LWHUDWXUD
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+&%LQLFLD
FDPSDQKD
GHYDFLQDomR
$+&%GHVGHDHFORVmRGD&29,'
 HP 0RoDPELTXH HP 0DUoR GH
 TXDQGR IRL GHWHFWDGR R
SULPHLURFDVRQRSDtVWHPHVWDGRD
LPSOHPHQWDUPHGLGDVGHSUHYHQomR
H FRPEDWH WHQGR FRPR PHWD
SURWHJHU YLGDV H PLQLPL]DU R
LPSDFWR GD GRHQoD QD YLGD GRV
WUDEDOKDGRUHVQRIXQFLRQDPHQWRGR
HPSUHHQGLPHQWRHQDGLQkPLFDGDV
FRPXQLGDGHVQD9LODGR6RQJR
$ +&% SURFHGHX D GRDomR GH
PiVFDUDV H RXWURV PDWHULDLV DR
*RYHUQR GR 'LVWULWR GH &DKRUD
%DVVDDR+RVSLWDO5XUDOGR6RQJRH
DR+RVSLWDO3URYLQFLDOGH7HWHSDUD
DOpP GH WHU FRORFDGR D GLVSRVLomR
GRVWUDEDOKDGRUHVPDVFDUDViOFRRO
HP JHO H HVWDomR GH ODYDJHQV GDV
PmRV
1HVWH PRPHQWR D +&% HVWi D
SURFHGHUDYDFLQDomRGRVWUDEDOKD
GRUHVHVHXVIDPLOLDUHVDYHUEDGRVH
QmR DYHUEDGRV H DLQGD FRQKHFLGRV
TXHTXHLUDPLQFOXLUQDOLVWDGRVYD
FLQDGRV $ FDPSDQKD GH YDFLQDomR
Mi RFRUUHX HP 0DSXWR H GHFRUUH
DJRUDQR6RQJRQR3RVWRGH6D~GH
GD(PSUHVDDRPHVPRWHPSRTXH
GHFRUUHQR+RVSLWDO5XUDOGR6RQJR
SDUDRVPHPEURVGDFRPXQLGDGH
$VVRFLDGD D YDFLQDomR HP FXUVR R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RULHQ
WRXDDTXLVLomRGHPDVFDUDVSDUDRV
WUDEDOKDGRUHV H GLVWULEXLomR QD
FRPXQLGDGHRDSRLRDORFDOLGDGHGR
6RQJR QD FRORFDomR GH HVWDomR GH
ODYDJHP GDV PmRV H PHGLomR GH
WHPSHUDWXUDQD0DURHUD
7RGDYLD PDQWrPVH DV UHFRPHQ
GDo}HV GH FXPSULPHQWR ULJRURVR
GDV PHGLGDV SUHYHQWLYDV FRPR
VHMDPRXVRGHPiVFDUDGHSURWHomR
ODYDJHPGDVPmRVGHVLQIHFomRGDV
PmRVHHYLWDUDJORPHUDo}HVSRLVD
WHUFHLUDYDJDpGHIiFLOSURSDJDomR
FRQWDPLQDomR SDUD DOpP GH VHU
DOWDPHQWHOHWDO

´+&%HVWiDSURFHGHUDYDFLQDomR
GRVWUDEDOKDGRUHVHVHXVIDPLOLDUHV
DYHUEDGRVHQmRDYHUEDGRVHDLQGD
FRQKHFLGRVTXHTXHLUDPLQFOXLUQD
OLVWDGRVYDFLQDGRVµ
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Os limites da intocabilidade
e da impunidade

É

possível olhar para o escândalo das dívidas ocultas e ﬁcar-se com um
sentimento de revolta perante tamanha falta de respeito, abuso e descaramento. Mesmo para os mais tolerantes às indiscrições do poder, a ideia
de que durante anos foram induzidos a defender uma causa que no ﬁm
era um embuste, deve ser motivo de uma grande revolta.
Este é o maior escândalo ﬁnanceiro na história de Moçambique, e talvez em
todo o continente africano. Perante ele, o desfalque de 114 milhões de dólares
no antigo Banco Comercial de Moçambique (BCM) e o estupro ao Banco Popular de Desenvolvimento (BPD) surgem como obras de aprendizes de ladrão.
Este foi executado com mestria e precisão.
Mesmo que, perante as revelações até aqui feitas, a sociedade se sinta chocada, o
facto é que é um escândalo que resulta de um velho padrão de acções de saque
ao Estado, e com que a elite no poder se vai enriquecendo à custa da miséria
do povo.
É uma forma muito criativa de saque, em que informações e processos sobre
necessidades legítimas do Estado são manipulados para dar espaço a negócios
obscuros que vão endividando o país para níveis que se tornam insustentáveis.
O procurement para grandes aquisições ou obras de grande vulto é onde o saque
se processa, através da sobrefacturação ou do inﬂacionamento deliberado dos
preços, para criar uma mais-valia que depois é descaminhada para o benefício
pessoal dos que estiverem à frente de determinados processos e seus associados.
A revelação circunstancial, durante o julgamento, sobre negociatas feitas para a
aquisição de bens destinados aos Jogos Africanos de 2011, em Maputo, é apenas uma pequena ilustração da magnitude da pilhagem. Infelizmente, fazendo
justiça à cultura da ausência de transparência, os contornos daquela empreitada,
de que o nosso vizinho, a Zâmbia, desistiu por insuﬁciência de recursos, nunca
chegarão a ser do domínio público.
É no contexto deste saque que se deve analisar, por exemplo, a proliferação de
aeroportos modernos no país, com uma taxa de utilização que é igual a zero. A
motivação não resulta de projecções e estudos detalhados sobre futuros padrões
de desenvolvimento económico que justiﬁquem um intenso tráfego aéreo nas
zonas de implantação destes aeroportos.
Estes negócios intensiﬁcam-se à medida que no seu esforço em se impor como
a maior potência mundial, a República Popular da China foi ganhando a reputação de, contrariamente aos países e organizações ocidentais, não impor condições para a atribuição de empréstimos aos seus aliados africanos.
É gratiﬁcante que a China tenha esta atitude de compaixão para com um continente que, durante séculos, foi vítima da mais violenta pilhagem registada na
história da humanidade. Mas os danos económicos deste incondicionalismo nas
relações com regimes sem uma cultura de prestação de contas perante os seus
povos podem ultrapassar os benefícios que se pretende alcançar.
Evidentemente que no seu modelo político, a China pode ser alheia a tais conceitos de boa governação e transparência como nós os aplicamos, mas a longo
prazo, as consequências desta aparente generosidade podem ser muito nefastas,
obrigando-a a ter que lidar com devedores crónicos que se tornam seus vassalos,
não necessariamente parceiros de cooperação e de desenvolvimento.
Por causa desta falta de transparência, governantes acotovelam-se para conseguir obter o aval dos seus governos para projectos que recaem nos seus pelouros,
e que qualiﬁcam para serem ﬁnanciados por créditos chineses. Em paralelo,
desenvolve-se uma indústria de lobistas que estabelecem a ponte entre empresas
chinesas interessadas em implementar projectos ﬁnanciados pelo seu governo
e titulares de instituições do Estado. A coberto do desenvolvimento de infra-estruturas de utilidade pública, é enorme a quantidade de dinheiro que vai
para os bolsos de pessoas privadas, mas que depois tem de ser pago a partir dos
recursos do Estado.
A necessidade de ocultar estes negócios sujos é justiﬁcada pelo imperativo de
lhes atribuir o estatuto de “segredo de Estado”, justiﬁcando, por isso, o envolvimento sistemático de agentes dos serviços secretos, que, por sua vez, devido às
suas próprias limitações, sentem-se obrigados a ir buscar amigos ou associados
no sector privado, a quem coaptam como colaboradores ou agentes informais.
As alianças entre civis e agentes dos serviços de inteligência, que se tornaram
públicas neste julgamento, não são casos isolados. Elas espelham uma cultura
que se enraizou, em que agentes dos serviços secretos envolvem-se em actividades empresariais, desviando-se da sua missão principal de proteger o país.
A ideia é que o seu envolvimento em actividades empresariais permite que eles
sejam capazes de detectar possíveis actos de sabotagem económica ou actividades criminosas encobertas em negócios legítimos. Mas como se veriﬁca agora
no caso das dívidas ocultas, os agentes secretos, uma vez envolvidos em negócios, descobrem depois que podem tirar benefícios pessoais, e como a sua área
de actuação é por natureza secreta, acreditam que as suas indiscrições manter-se-ão no segredo, e como tal a sua impunidade estará também garantida. As
tentativas de confrontação com o Ministério Público, que se tem assistido neste
julgamento, resultam, em parte, deste sentimento de revolta pela incapacidade
do mesmo sistema de continuar a garantir essa intocabilidade e impunidade,
como geralmente acontece em organizações maﬁosas.
Mas o facto é que não há intocabilidade nem impunidade quando se trata de
dinheiro dos outros.

?

Fábula do jacaré usurpador

N

o fundo mais fundo
de Delagoa Bay está
erguida a estátua de
Moisés I, o Único.
É uma estátua em tamanho
natural, reproduzida em cor
verde oliva, na grandiosidade da dimensão igual à sua
imensa nulidade.
Ele não está de óculos, mas
nota-se que devia estar, uma
vez que, com a boca arreganhada, com os seus dentes
apontando para o Oriente,
ele, o Grande Jacaré, Pai de
Toda a Jacarandade da África
meridional, tem o cuidado de
não revelar a sua imensa pequenez.
Porque, na verdade, ele era
um grande lagarto. Quando,
em 1463, ele abandonou a
grande ilha para se juntar ao
grande movimento, na verdade o grande movimento já
tinha sido criado havia um
ano. Mas, graças à sua astúcia
e grande agilidade mental e física, ele conseguiu desmontar
toda máquina do Grande Movimento.
Conseguiu demonstrar que
não havia razão para dividir a
ala política e a ala militar. Ele
não era militar, mas à sua frente tinha um militar competen-
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1475, ele foi aclamado como
presidente e Pai da Jaracandade. Era solteiro.
Então escolheu a jacaré mais
linda que havia no Reino.
Mas ela tinha os seus homens.
Mandou matá-los. Um chamava-se Gui, e outro chamava-se Ti.
No fundo, o Grande Jacaré
não passava dum animal inútil,
com ideias mais vazias ainda
que a sua enorme inutilidade.
Isso ﬁcou provado deﬁnitivamente quando, numa bela
tarde, os seus marinheiros descobriram que, entre as carcaças
das grandes naus que tinham
naufragado ao longo da baía,
havia quantidades enormes de
rum.
Passou a embebedar-se cíclica e continuamente. Foi o seu
ponto fraco: aí, convenceram-no, os seus camaradas, de que
ele poderia voar.
E ele acreditou.
Montaram-lhe um par de asas
de cera e disseram-lhe: “Voa,
Grande Chefe”.
E ele voou de encontro a uma
serra, poucos metros depois
da sua aldeia natal, ou seja, no
fundo mais fundo de Delagoa
Bay.
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te, que era o comandante de
toda a força armada do grande
movimento. Chamava-se Samuel, o Grande.
Samuel, o Grande, para além
de ser o companheiro da combatente mais bonita da guerrilha, era também, por ordem
estatutária, o sucessor do grande chefe.
Moisés, o Único, quatro ou
cinco anos depois, arranjou
uma forma de meter uma bala
na nuca do grande comandante, e, depois deste morrer, não
só ﬁcou com o seu cargo como
também com a sua mulher.
E, depois, como ﬁcou demonstrado que quem devia
ﬁcar no lugar de presidente da
Jacarandade era ou o Uri ou o
Marco, conseguiu demonstrar
que nem um nem outro tinham lugar para sê-lo.
A morte do comandante foi
estranha, porque morreu com
um tiro na nuca. Um comandante nunca morre com um
tiro na nuca. A não ser que seja
um tiro de um traidor. Nunca
se soube quem traiu o comandante.
Foi aí onde começou a saga de,
Moisés, o Usurpador.
Quando a Jaracandade proclamou a Independência, em
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Frelimo em julgamento na B.O.

D

esde o dia 23 de Agosto último que a falência da governação da Frelimo está em
julgamento na tenda montada no recinto da cadeia de máxima
segurança, B.O, em Maputo. De facto, longe do que se pretende mostrar
a partir da tenda da cadeia de máxima
segurança (a famosa Brigada Operativa) vulgo B.O, o que está ali em julgamento não é somente o que o povo
moçambicano está à espera de saber.
O que estamos a assistir e a ouvir a
partir daquela tenda é a conﬁrmação
daquelas revelações que nos foram
feitas, em primeira mão, pela imprensa internacional. De seguida conﬁrmadas pelo relatório da Kroll.
Quando a instituição moçambicana,
Assembleia da República (AR) teve
oportunidade de salvar a sorte dos
moçambicanos, eis que montou um
autêntico circo a que se chamou de
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Para fazer o quê? Ao invés de investigar os contornos da burla engendrada
aos moçambicanos, ao invés de servir
o país, ao invés de se distanciar da
fraude, os frelimistas da tal comissão criaram um altar para protegerem o seu regime, protegerem-se eles
próprios, protegerem os chefes que
comeram a mola das dívidas ocultas. Quando o Presidente Armando
Guebuza (tido por muitos como o
chefe da turma do calote, porque era
o Presidente da República e do Partido Frelimo e chefe directo de boa
parte dos arguidos) fosse ao Parlamento apresentar discursos sobre o
Estado da Nação, era recebido com

vénias e efusivamente aplaudido pela
Bancada da Frelimo. Quando o governo fosse às Sessões Plenárias responder às perguntas formuladas pelas
Bancadas ou responder aos pedidos
de Informação, os Deputados daquele partido, no lugar de debater o que
a oposição exigia- esclarecimentos
sobre as dívidas ocultas, começavam
a gabar-se do percurso do seu (hoje)
quase sexagenário partido e seus «heróis». Responsabilização? Nenhuma.
Foi tudo montado para proteger a
Frelimo e os seus maﬁosos.
Por isso, ali na tenda da B.O, não estão em julgamento apenas os elementos apresentados pela acusação do
Ministério Público quanto a conduta
de 19 arguidos. Está ali a ser julgado todo um regime, todo um partido
que outrora, enquanto movimento de
libertação nacional, juntou moçambicanos de diferentes sensibilidades e
proclamou a independência nacional
desta pérola do Índico.
Naquela tenda julga-se a podridão do
regime da Frelimo e a sua incapacidade de ser uma organização de bem,
de serviço ao público. Sem a conduta
desviante, empobrecedora do povo
moçambicano, que o regime da Frelimo adoptou ao promover a corrupção
como sua forma de ser e de estar o
país estaria melhor.
Há quem diga que ali na tenda faltam réus, com destaque para um réu,
o tal que recebeu 10 milhões de dólares norte-americanos da Privinvest, o
tal partido Frelimo. Eu concordo que
falta sim esse réu. Nós que não somos
da Frelimo, que não vivemos do rou-

bo ao povo moçambicano, devemos
pressionar ao sistema da justiça para
que mais dia, menos dia, se esclareça
o destino dos tais 10 milhões de dólares norte-americanos.
Enquanto isso, continuemos a acompanhar com toda a atenção o actual
julgamento. Como sabemos, se a Frelimo não tivesse adoptado a corrupção e o roubo (a começar pelo roubo
de votos indo até ao roubo de dinheiro do Estado) nenhum daqueles 19
réus estaria na posição em que hoje
se encontra.
Hoje, devido aos interesses divergentes que há entre as facções dentro do
partido no poder, começam a surgir
revelações de actos que são imputados aos 19 arguidos e que devem ser
provados para a devida responsabilização de quem for mesmo culpado.
Fique claro que tais actos ainda não
estão provados em sede do tribunal.
Em todo o caso, vale a pena estarmos
atentos sobre a questão de fundo, as
condições institucionais, materiais e
humanas que permitiram que o calote das dívidas ocultas fosse possível.
Sem a captura do Estado moçambicano, a todos os seus níveis, que a
Frelimo promove e patrocina desde
1975, não teria havido espaço para
Nhangumele ser tido ou achado num
suposto processo de elaboração de estudos de viabiliadade para a Secreta
moçambicana. A menos que fosse subordinado ou superior hierárquico do
Mutota no SISE. Segundo Mutota,
o seu amigo Nhangumele colaborava com os Serviço de Informações e
Segurança do Estado (SISE), reve-

lação que o visado refutou categoricamente aquando da sua audição
no Julgamento das Dívidas Ocultas.
Sem a promiscuidade entre as instituições do Estado e agentes privados
que a Frelimo ﬁnancia desde 1975,
nunca teria havido possibilidade de
o espião Rosário (o Mutota) levar
consigo o “seu amigo” a reuniões em
ministérios, e até na Presidência da
República.
Sem o abuso do poder que a Frelimo tanto preza, não teria nunca sido
possível que indivíduos estranhos às
instituições que lidam com matérias
de Defesa e Segurança de Moçambique fossem encabeçar delegações
para tratar de assuntos de fórum da
Segurança do Estado. Como se os
pelouros da Defesa e Segurança não
tivessem dirigentes. O julgamento
decorre e todos os arguidos até aqui
ouvidos apontam o dedo indicador ao
Presidente Filipe Nyusi, antigo Ministro da Defesa. Ndambi Guebuza,
Sisínio Mutota e Teóﬁlo Nhangumele lançaram o nome do Presidente
da República, de forma articulada ou
fruto de mera coincidência, para o
Juiz ter em conta que era o Ministro da Defesa nacional, liderava o
Comando Conjunto no governo do
Presidente Armando Guebuza.
Jean Bustani diz ter pago um milhão
de dólares ao então Ministro da Defesa. Porque será que pagou oito vezes mais ao facilitador Nhangumele e
20 mil dólares acima do que também
se alega ter sido entregue a Sisínio
Mutota?
O que aconteceu dentro da Frelimo

para hoje estarem assim desavindos
serão negócios malparados? Quem
decidia quanto cada um devia receber? Será que os arguidos são do
SISE? Ou foram «usados» para eventuais missões pelo possível potencial
que têm no ramo dos negócios e não
só?
As delegações que andavam pelo
mundo a interagir e facilitar a aproximação de investidores junto das autoridades nacionais interessadas na segurança da Zona Exclusiva Especial
eram compostas por agentes secretos.
Ainda assim, a estória continua feia.
A falência deste regime continua indisfarçável. O povo agradece que se
estejam a desentender, pois para Moçambique livrar-se da Frelimo ela (a
outrora Frente de Libertação de Moçambique) deve implodir.
Vamos continuar a acompanhar o julgamento do século, mas conscientes
de que não é apenas um julgamento
que vai redimir a degeneração deste
regime. Sabemos que daquele julgamento poderá sair alguma verdade,
certamente não toda a verdade porque, para tal, todo o regime teria de
cair. Ainda assim, não devemos baixar os braços na nossa persistente
luta de pressão para que os ladrões
de ontem e de hoje, não se tornem
nos ladrões de amanhã. Para que
governar Moçambique não seja nunca confundido com a posse de uma
certidão que habilita a defraudar o
povo, endividando-lhe sem seu consentimento, para proveito privado do
partido e dos seus dirigentes.
*Comunicóloga, Política, Escritora

rem sobre a chaparia dos barcos em
manutenção na Navipesca. A sirene
foi accionada. O reforço de barcos
da Escola de Pesca não tardou. Os
populares envolveram-se, de barcos
a remo, outros a vela, canoas e até
barcos de papel atirados por crianças,
ali dos canteiros das salinas de Max
Salatiel Jamisse, onde os tractores e
camiões estavam a abastecer-se de
sacos, em sintonia com os biscateiros
de sempre, Rosária, Zaveta, Gilidana, Quilita, Ximeliane, Chico, João,
Arroz, Diga de Verdade, Valhagomo
e Makavi, num frenesim inebriante.
Doutro lado do rio, as salinas Zacarias eram a conﬁrmação de primeiro
capítulo em voga nos manuais escolares. Os ﬂamingos estavam doídos
debaixo do Sol, aplaudiam as esteiras
brancas de sal. Mas, mesmo assim,
M.B. continuou, sem desactivar as
munições que carregava nos ombros.
O velho estava escandalizado. Os
seus olhos quase soltavam-se das órbitas, furioso. Atirou um ferro sobre
o Rex que caíu inanimado. Aﬁnal o

que ele tinha visto na Matola-Rio
era mesmo grave. Coitadinho do cão.
- Arrapôrra, Moda Bruto! Macacos.
Vocês riem-se assim e até mostram
esses dentes de javalis. Alguns até
fazem Hi-Hi-Hi-Hi. Parecem uns
asnos, uns patos, répteis...Arrapôrra! Um dia quando se lembrarem de
mim, será tarde.
***
Como sempre o meu amigo Fanuel,
uma vez mais veio à minha casa para
colonizar-me com novidades que o
calendário da província de Gaza impõe. Eles já namoram à curta distância, o ano 2042.
- O governador da província de
Maputo inaugurou um Museu, no
antigo estaleiro da Navipesca na
Matola-Rio.
- Quando é que isso aconteceu, Fanuel?
- Mas isso de datas ainda é importante? Nem perguntas o nome do
museu? Desta vez alguém se lembrou de valorizar o teu avô.
- Ahhhh. Deixa-te de histórias, mano.

Já sem argumentos, o Fanuel
mostrou-me os factos, as imagens do museu, novinho em folha.
- Diga-me se ainda reconheces
aquela montanha de ferro velho, o entulho que os homens do
tchova, os guardas e alguns oportunistas pilham todos os dias
para vender na sucata?
- Epáh!. Tens razão. Mas aquela
empresa ainda tinha guardas?
- Haah, John. Acorda!
- Okay. Ok. Aﬁnal aquele denso
mangal era a vedação das obras,
como foi nos tempos em escondia as minas anti-pessoais, nos
tempos da base de defesa anti-aérea?
- Epá, esqueci-me de reparar aos
detalhes.
- E os barcos da polícia marítima
já têm alguma utilidade, assim
que até os peixes estão a ser treinados por especialistas nacionais
e estrangeiros?

Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Museu Moda Bruto!

-

O barco fez vira, vira, vira.
Ngombôôhhhh! – disse o
velho, de braços abertos,
inclinando-se lenta e demoradamente para um lado. Isto
aconteceu naquela vez que as
risadas da história naufragaram
diante do estaleiro da Navipesca.
Um mini Queen Mary II, de dois
andares afundou o nosso chão inteiro. O meu avô, a única pessoa
que viu o acontecimento acabava
de regressar da caça e do cultivo
diário. Como ele tinha urgência
de contar a história, imitou os
últimos instantes em que viu o
barco completamente bêbado sobre as ondas, vacilar sem remédio.
Talvez tenha tropeçado sobre o
banco de areia onde muitas mamanas costumam apanhar amêijoas nos dias de maré baixa...
O auditório era maioritariamente
composto pelos seus ﬁlhos, com
família feita e com netos de M.B.
Estiveram mais alguns primos,
sobrinhos e vizinhos muito che-

gados que faziam um grande esforço
para sufocar o riso. Mas alguns ﬁlhos,
os mais novos e atrevidos enfrentaram o próprio M.B. Estas eram as
iniciais que até as crianças sabiam
descodiﬁcar: Moda Bruto. Assim se
manifestava o velho quando estivesse
zangado. Mas eram risos descontrolados, peidos, risadas até doerem as
barriguinhas. Os mais fracos atiravam-se ao chão, tão felizes, outros,
eufóricos mijavam-se.
Ninguém dava atenção ao velho
que contava como estavam vestidas as águas do rio naquele dia em
que um barco cheio de turistas, com
bandeiras multicolores, acenando às
pessoas que passavam na ponte velha que sempre abanava, à passagem
de um camião noutra ponte, a ponte
dos 8 arcos da Matola-Rio. Teve de
ser Arafat Meque Magaia, o pintor, a largar o trabalho e chamar de
imediato o chefe Há Problemas que
deu ordens para interromper a sinfonia das rebarbadeiras, electróides,
maçaricos, discos de corte a faísca-
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O aniversário duma desgraça: Beirute 2021
Por Leonel Andrade

A

4 de Agosto de 2020, uma
repentina explosão seguida
da típica nuvem de cogumelo
pairou sobre a capital do Líbano e a onda de choque que se segui
horrorizou o mundo inteiro e daniﬁcou 73 mil apartamentos, 163 escolas e
hospitais e, contabilizados pela ONU,
houve mais de 200 mortos, 6.500 feridos e 300 mil desalojados! Praticamente destruiu uma grande parte da
capital libanesa!
O que teria provocado tão grande catástrofe, que não tem equivalência nem
na guerra civil de 1975-1990, com o
envolvimento dos países vizinhos nem
a guerra com Israel em 2006?
“´Ás 17:30 de 4 de Agosto eu estava
a trabalhar em casa e a Tracy estava
com a nossa ﬁlha que brincava com
um amigo” recordou Paul Naggear na
conferência de apresentação do relatório da Human Rights Watch no qual
analisava-se as falhas das autoridades
que permitiram que centenas de toneladas de nitrato de amónio passassem
6 anos armazenados no porto de Beirute, quando às 18:08 desse dia uma
das maiores explosões não nucleares
da história destruiu a minha família a sua ﬁlha de três anos veio a falecer
no hospital - e a esperança de muitos
cidadãos num Líbano pacíﬁco, estável
e com futuro económico.
Um relatório da Direcção-Geral da
Segurança, conhecido dias depois,
refere que tanto o PM demissionário
Hassan Diab como o Presidente Michel Aoun tinham recebido uma carta
em que avisava-se que este material

SACO AZUL

“poderia destruir Beirute caso explodisse”.
De acordo com a investigação da
HRW não há dúvidas de que dezenas de funcionários governamentais,
aduaneiros e de segurança estavam
conscientes dos perigos envolvidos e
“foram criminalmente negligentes”. A
partir de entrevistas e de centenas de
documentos oﬁciais a mesma Organização não Governamental concluiu
que “alguns previram e aceitaram tacitamente os riscos de morte colocados
pela presença do nitrato de amónia no
porto”.
Outras opiniões associam a permanência do nitrato de amónio no porto
de Beirute aos interesses do governo
sírio, contando com a cumplicidade do
movimento terrorista do Hezbollah
que tanto combate Israel como, na Síria, em defesa de Bashar al-Assad.
A luz da legislação libanesa, o armazenamento deve “equivaler ao crime de
homicídio com intenção provável e/
ou de homicídio involuntário” lê-se no
relatório publicado. No entanto, a elite
política libanesa uniu-se para diﬁcultar a acção da justiça. Em dezembro,
o magistrado encarregado da investigação acusou o PM e três ministro de
negligência, mas acabou por ser afastado e os politicos mantiveram-se na esfera da imunidade concedida enquanto deputados. Segundo a AFP o actual
chefe da investigação diz ter 75% do
caso fechado mas continua por se determinar o que causou a explosão.!
A situação económica do Líbano é
desastrosa: a moeda a desvalorizar, (16

mil libras por dollar) a falta de combustíveis, cada vez menos electricidade, falta de medicamentos - na última
sexta-feira uma criança de 4 anos veio
a falecer devido a uma picada de escorpião por não existirem antídotos1 - e
alimentos traduz-se numa pobreza assustadora que conduz a uma situação
idêntica a de uma panela de pressão
quando não aberta na devida altura.
Os números da UNICEF conﬁrma-no: 30% das crianças deitam-se com
fome, e 77% das famílias diz não ter
comida suﬁciente ou não têm dinheiro
para comprar comida. Segundo o Banco Mundial.o agravamento da situação
económica e o desespero da população
perante um sistema que parece imutável só se agravaram num pais que vive
a terceira maior crise do mundo, desde
os medos do séc XIX.
A eleição do homem mais rico do país,
Najib Mikati, para PM uma semana
antes da explosão, foi vista com um
certo cepticismo pois representa, para
alguns, “o símbolo da oligarquia corrupta”. Najib Mjkati à saída dum encontro com o Presidente, também se
manifestou céptico quanto a formação
dum governo rapidamente já que o
governo anterior encontra-se demissionário mas em funções.
Recentemente, 1 de Agosto, o Presidente francês Emannuel Macron e o
SG das NU, António Guterres, presidiram a uma conferência para reunir
fundos, tal como aconteceu em 2020.
Se então reuniu-se 280 milhões de eut
1
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ros agora o objectivo foi chegar-se aos
300 milhões de ajuda de emergência
para a segurança alimentar, educação,
saúde e fornecimento de água potável.
A situação agravou-se, comenta o Eliseu.
Na sua intervenção o Chefe de Estado
francês garantiu que o dinheiro não
será entregue directamente ao Governo libanês mas as instituições de ajuda
humanitária e do sector da educação:
“Não vamos dar um cheque em branco
ao sistema politico libanês porque é ele
que tem falhado…”aﬁrmou Macron
acrescentando uma posição muito critica em relação à totalidade da classe
2política albanesa acusando-a de estar
a contribuir para agravar a situação
ao “dar prioridade aos seus interesses
individuais e partidários em vez dos
interesses do povo libanês”
Também o Presidente Biden anunciou o reforço do auxílio com mais
cem milhões de dollars para ajudar a
“reformar a economia e combater a
corrupção” verba que vem a somar aos
500 milhões de dollars canalizados nos
últimos dois meses.
Para Biden “é essencial” que a classe política se empenhe num trabalho
duro mas necessário de “reformar a
economia e combater a corrupção”
Milhares de libaneses, muitos com fotograﬁas dos mortos na explosão marcharam em Beirute, no dia 4, dia da
explosão, tendo sido recebidos com
gás lacrimogéneo pelo enorme aparato
policial.!!!2
t
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Por Luís Guevane

Processo de produção de autonomia

Q

ue o julgamento está a ser uma
oportunidade para o poder judicial aﬁrmar-se no quadro da
separação e complementaridade de poderes, está! No entanto, o poder
executivo, histórica e arrogantemente
na mó de cima, parece aﬁnar a sua lupa
no sentido de ﬁscalizar essa produção
de descontinuidade. As “dívidas ocultas”
são as evidências mais mediatizadas da
referida arrogância. A postura do meritíssimo Juiz, por seu turno, encarna supostamente essa tendência de produção
de descontinuidade. Como lidar com a
persistência do poder executivo no controlo dos restantes poderes? Até onde a
sua resiliência continuará efectiva?
Quando o cidadão comum mantém a
sua dúvida relativamente ao “desejado”
desfecho das “dívidas ocultas” (com
“responsabilização” e tudo) é porque no
seu imaginário continua bem presente
o controlo do poder executivo sobre o

judicial e legislativo. Da “Independência” a
esta parte o que mais ganhou relevância foi
exactamente esse culto. Os tribunais populares revolucionários, a chamada justiça popular, os fuzilamentos, entre outras formas
de garantia da “justiça revolucionária”, no
seu todo, marcaram tristemente a história
do País. Os seus métodos e respectivos resultados foram desenvolvidos no quadro
da constituição do Estado moçambicano
e aparentemente longe das premissas da
separação de poderes (como teoria). Parecia existir algum desconhecimento sobre a
importância do controlo dos poderes entre
si. “Parecia existir” porque temos a certeza que havia consciência desse princípio.
A autonomia do judiciário não podia ser
admissível dada a dita luta do proletariado contra todas as formas de capitalismo.
Como lutar contra o capitalismo se este
conseguia provar a titularidade da propriedade privada dos seus bens? O episódio do
encerramento da Faculdade de Direito no

tempo de Samora prova o nervosismo criado pelo avanço do poder judicial, em direcção à sua própria autonomia (futura). Entre outras provas estão, também, os ideais,
os argumentos e a postura do Professor e
constitucionalista franco-moçambicano
Gilles Cistac (assassinado em 2015) sobre
a criação de províncias autónomas previstas na “Constituição”. Estes e outros episódios fazem com que persista a dúvida sobre
a autonomia do judiciário diante do executivo. Em dias de vento sul, a autonomia dos
coqueiros parece vergar à força da corrente
que transporta muita força e muita poeira.
Caem os cocos cuja queda era previsível.
De quem são as vontades quando se fala de
descoberta da verdade material? Quem nomeia quem e quem mina ou macula, logo
à partida, a imparcialidade e autonomia de
quem tem o dever de conduzir um processo de julgamento? É por isso que o cidadão
vibra de alegria quando o Meritíssimo Juiz
transmite segurança, conﬁança e autono-

mia. O desaﬁo surge como uma rara luz
no fundo do poço; uma luz que cintila
dada a sua autonomia. Bem, todos temos medo de alguma coisa. Como não
ter conﬁança e euforia num Juiz que
aﬁrma não ter medo de nada e nem de
ninguém? Será ele o nosso novo Jesus
Cristo? O Salvador? A expectativa tem
sido elevada à medida que o Juiz mostra que tem as veias no lugar. A reacção às palavras e posturas inadequadas
dos que se apresentam diante de si só
servem para garantir, até agora, qua a
escolha foi acertada. Parece lembrar
à vasta audiência que uma árvore alta
pode curvar-se ao vento, mas não se
deixará vencer. Com poeira ou sem ela
o poeta compreenderá que o que está
em causa é o desenvolvimento do País,
é o combate à pobreza e indigência. A
crença na “responsabilização” continua
bem presente.
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Gilberto Mendes acusado de apadrinhar alegados desmandos do ATCM

Caos no desporto motorizado
Por Paulo Mubalo

Eu

Jogos Olímpicos
Tokyo 2020

N
Gilberto Mendes

Bruno Campos

Rodrigo Rocha

descrito como bastante
tenso e impróprio para
cardíacos, o ambiente
que se vive no desporto
motorizado, o qual tem como
protagonistas, a Federação Moçambicana de Automobilismo
e Motociclismo, o Automóvel e
Touring Clube de Moçambique
(ATCM) e de permeio, a Secretaria de Estado de Desporto.
Esta instituição é acusada pela
referida federação de pugnar por
parcialidade na tomada de decisões, ao beneficiar, alegadamente
o ATCM.

clube não cumpre com a lei do
desporto, não cumpre com as regras da Federação Moçambicana
de Automobilismo e Motociclismo, mas temos que saber diferenciar as coisas. A federação é
autoridade desportiva ao nível de
automobilismo e motociclismo
em Moçambique, não temos ninguém acima de nós, e a Secretaria
de Estado de Desporto é um parceiro nosso, e o ATCM é um clube
e o dever de um clube é promover
as modalidades e fazer as provas
. Porém, o que está a acontecer é
que o ATCM é o único clube em
Moçambique que está a fazer as
coisas à revelia da federação”, palavras de Bruno Campos.
Campos entende que, aos olhos
do organismo que dirige, o
ATCM está a cometer algumas
ilegalidades, o que não ﬁca bem. E
argumenta: “porque estão dentro
da FIA, eles pensam que podem
fazer aquilo que lhes apetece no
automobilismo, o que não é bem
assim, até porque a lei de desporto de 2012 é bastante clara em
relação ao que é uma federação e
o que é um clube, sendo que cabe
à federação regular o desporto
motorizado, representar Moçambique no âmbito interno e internacionalmente nas federações internacionais”.
Conta, em seguida, que o ATCM
tentou, através de processos administrativos, inviabilizar a federação, mas sem sucesso.
“ O pior de tudo isto é que temos uma Secretaria de Estado de
Desporto que não faz o que lhe
compete e que está claramente
a apadrinhar o ATCM neste assunto”, disse, Bruno Campos, para
depois acrescentar que ”enviamos
várias cartas ao ATCM, mas não
tivemos resposta, enviamos várias
cartas à Secretaria de Estado de
Desporto, desde a inspecção, direcção nacional, e ao próprio Secretário de Estado do Desporto, e,
igualmente, não obtivemos qualquer reposta”.
E acrescenta: “ vimos essas provas
a serem autorizadas pelo Secretário de Estado do Desporto, vimos
ele nas provas a tirar fotograﬁas,
e ﬁcamos sem perceber qual é,
de facto, a função do Secretário
de Estado do Desporto. A lei é
bastante clara sobre a função do
Governo no desporto, mas no

caso vertente está claramente a
apadrinhar o ATCM (estou a falar concretamente da Secretaria de
Estado de Desporto), e isto tem
que acabar”.
Ajuntou ainda que isso não está a
acontecer nas outras modalidades,
a exemplo do futebol, onde quem
tem a autoridade máxima é a respectiva federação, e assim é nas
outras modalidades.
“Todos os clubes das outras modalidades desportivas cumprem
com aquilo que a federação estipula nas suas regras e regulamentos, e não estamos a perceber porque é que a Secretaria de Estado
de Desporto não cumpre com os
deveres que lhe são atribuídos, ou
seja, com as suas competências e
a federação também com as suas
competências. Isto tem de acabar,
porque quem está a perder com
isso tudo são os atletas”, ajuntou.
Na mesma senda, observou que
“os atletas estão confusos, querem
saber o que se passa, porque “temos aqui, claramente, um ATCM
a jogar sujo, e uma Secretaria de
Estado de Desporto a apadrinhar
esse jogo, pelo que alguém de direito tem de pôr ponto ﬁnal nisto”.
Campos diz que a instituição
que dirige guia-se pela transparência e estrito cumprimento da
lei, até porque luta para que haja
uma harmonia no desporto motorizado . Outrossim: espera que
o ATCM continue a ser grande,
não só porque tem infra-estruturas, mas também que cumpra com
a lei e com as regras da Federação
Moçambicana de Automobilismo
e Motociclismo.
Já sobre a criação da federação,
explicou que se tratou de um processo pacíﬁco, onde participaram
vários intervenientes, o que terminou com a realização de uma
Assembleia-geral, na qual saiu
uma lista a ganhar o pleito. Conta ainda que, nessa altura, durante
o mandato da ministra Nyelete
Mondlane, as coisas corriam de
feição, o que não acontece desde
que o actual Secretário de Estado
do Desporto tomou as rédeas.
“Temos claramente uma Secretaria de Estado de Desporto a fazer
o que lhe apetece, o que bem entende e não vimos isto a acontecer
nas outras modalidades. A Secretaria de Estado de Desporto não
tem que se meter naquilo que é

É

Na verdade, o cerne da questão reside no facto de o ATCM estar a
organizar provas, sob autorização
da Secretaria de Estado de Desporto, o que, no entender da federação que gere o desporto motorizado, é ilegal, por não ser esta a
tarefa de um clube e muito menos
de uma Secretaria de Estado de
Desporto.
Mas há, na percepção da federação, outras irregularidades que
podem estar a ser cometidas pelo
ATCM, como o facto de ter estado a emitir licenças aos pilotos, o
que não devia ser da responsabilidade deste clube, mas de quem
gere o desporto motorizado no
país.
O SAVANA está na posse de
documentação diversa enviada
pela retro-mencionada federação,
quer ao ATCM como à Secretaria
de Estado de Desporto, mas sem
uma resposta favorável.
Entretanto, contactado telefonicamente, Gilberto Mendes, Secretário de Estado de Desporto,
declinou dar qualquer tipo de esclarecimentos em torno do assunto, apesar da nossa insistência.
Mas ﬁca o registo de que se trata, efectivamente, de um ﬁlme de
longa-metragem e, quiçá, com
barba branca, mas que, infelizmente, está a criar um mal estar,
particularmente na Federação
Moçambicana de Automobilismo
e Motociclismo, instituição que se
sente injustiçada pela posição tomada pela Secretaria de Estado de
Desporto.
“ATCM não cumpre com as
regras da federação”- Bruno
Campos
“Não temos qualquer problema
com o clube ATCM, apenas o

o domingo passado por volta das 17h30 min, antes do
programa “Longo Alcance” ir para o ar na R.M Desporto,
ouvi, muito atentamente, um debate no mesmo canal, em
que o director do Canal José Durbeque, estava a moderar e
tinha os convidados residentes: Manuel Moreira, António Lourenço e Miguel Vaz, a comentar o que terá acontecido nos jogos olímpicos 2020 com a Federação Moçambicana de Vela e Canoagem.
1º O chefe da delegação não foi o Presidente do comité Olímpico
Nacional.
O eng. Anibal Manave, não se sabe porquê, quem cheﬁou a Comitiva Nacional foi o senhor Mabjaia, tendo sido preterido o Director
Nacional da Alta Competição e Rendimento, o Sr. Francisco da
Conceição. Porquê?
2º O Presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem,
não foi segundo o Sr. Mabjaia, porque testou positivo ao Covid-19.
Enquanto, o próprio Presidente da referida Federação, num apontamento de reportagem, que foi nesse mesmo programa ouvida,
negou categoricamente que tivesse contaminado, com o raio desse
vírus! Mesmo que tivesse deveria ter sido avisado de imediato, o
que não aconteceu.
Com a agravante de as atletas em questão terem ido por mérito
próprio. Já que foram apuradas em competições realizadas para o
efeito e não repescadas!
3º O pior ainda, é que inicialmente a nossa delegação era de 28
pessoas e com o não embarque do Presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, acabaram por ir à mesma 28 pessoas. Quando pela lógica, não indo o referido Presidente, a nossa
delegação deveria ter sido de 27 membros. Ou não será assim ou
não sei fazer contas (28-1=27).
4º Como se não bastasse, as nossas jovens campeãs, não competiram, aliás não foram autorizadas a competir já em Tokyo, porque
a embarcação a utilizar não foi homologado, já que não levaram à
inspeção em Tokyo.
Parece que as escusas do Sr. Mabjaia não foram decentes. Quando
questionado sobre isto, fazendo fé no que disseram os acima citados comentadores e o próprio Director do canal R.M Desporto,
no dito programa!!!
5º Para terminar, a Secretaria de Estado de Desporto, independentemente da autonomia que as instituições desportivas como núcleos, clubes, associações e federações tenham, deverá pôr o “guizo
ao gato” e satisfazer os amantes do desporto, a sociedade em geral
e os seus colegas de governação sobre este gap, que muita azia deve
ter provocado em todos nós, sequiosos de valorizar o mérito!!!
Boa sorte e bom trabalho, Senhor Secretário de Estado do Desporto e aguardaremos pelo seu responsável esclarecimento.

Meninas! Não desanimem. Esperamos por vós em Paris em 2024
LEIA S.F. FAVOR: Uma palavra para os nossos kambas de Angola, que durante a competição deram uma mão às nossas atletas,
acabando por conseguirem que o barco, fosse vistoriado e, deste
modo, permitindo que as nossas velejadoras, participassem na 2ª
regata, mas… sem qualquer hipótese de resultados!
longoalcancebeleza1045@hotmail.com
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dever de uma federação, ou de um
clube, há uma hierarquia, e hierarquia tem de ser cumprida”.
E acrescenta: “Nós somos parceiros deles e não queríamos que a
Secretaria de Estado de Desporto
meta mais água dentro do pote,
que é o que está a acontecer, daí
que cabe a essa instituição fazer
com que as regras sejam cumpridas, pois neste momento isto não
está a acontecer”.
“Não se pode apadrinhar para que
um clube continue a cometer ilegalidades, pois ao se proceder assim faz com que a Secretaria de
Estado de Desporto também esteja a cometer ilegalidade, que é o
que não queremos”, alertou Bruno
Campos visivelmente contrariado.
O nosso entrevistado contou,
ainda, que o artigo 19, da lei do
desporto, explica no ponto relativo às competências, que os clubes
devem promover a modalidade, e é
isso que devia fazer o ATCM, mas
nós temos uma carta do Secretário
de Estado do Desporto, que diz
que o ATCM pode fazer provas
particulares, desde que se cumpra
com as regras internacionais.
Entende que a lei de desporto
deve ser cumprida por todas as
instituições, até porque o ATCM
não é nenhuma ilha isolada no
nosso país, funcionando com leis
e regras próprias e “eles estão na
FIA, a nosso ver, ilegalmente”.
“Então é bastante claro que o
ATCM é um clube, e nós não
temos nada contra eles, queremos, sim, que cumpram com as
leis emanadas pela Federação
Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo. O ATCM
não pode ser promotor, organizador, árbitro, juiz e regulador
sendo que continua a usufruir de
fundos que são da federação, pois
chegam a emitir licenças para os
seus pilotos”
Endiabrado, chega a fazer uma
analogia desta situação com as
cartas de condução emitidas no
INATTER.
“O que está a acontecer é a mesma
coisa que eu dizer a alguém para
tirar uma carta de condução no
mercado do Estrela. O correcto é
tirar no INATTER, então aquelas
licenças são falsas, porque quem
devia emitir as licenças é a federação. Os próprios comissários de
provas na ATCM, os organizadores devem tirar licença na federação. É assim em todo o mundo e
é assim que se deve trabalhar em
Moçambique”., esclareceu.
Para Bruno Campos, falta seriedade na Secretaria de Estado de
Desporto, porque
“já vamos no terceiro ano, a começar em 2019, mas até hoje ele não
consegue resolver este assunto, o
qual passa por fazer cumprir a lei”.
E mais: “há empresas que estão a
patrocinar, mas não sabem a ilegalidade que está a acontecer e até
podem vir a ter nome sujo na praça por causa disso e nós não queremos que isso aconteça”, alertou,
para em seguida lamentar que,
de todos os clubes do desporto
motorizado que existem no pais,
incluindo os que surgiram recen-

temente, apenas o ATCM recusa
ﬁliar-se à federação.
O que diz o ATCM
Entretanto, Rodrigo Rocha, presidente do ATCM, desdramatizou todas as acusações que são feitas pela Federação Moçambicana
de Automobilismo e Motociclismo, tendo começado por fazer um
historial da instituição que dirige,
a qual, segundo ele, movimenta o
desporto automóvel desde 1968.
Diz tratar-se de uma instituição
com um histórico reconhecido
internacionalmente, de tal forma
que a FIA a considerou, em 2005,
sua autoridade de desporto automóvel.
Explicou, em seguida, que neste momento o ATCM é o único
clube que movimenta o desporto
automóvel, daí que, no seu entender, não faz sentido criar-se uma
federação para regular apenas um
clube.
Anotou que o AYCM recebeu garantias de que vai continuar a fazer
acreditação aos eventos da ATCM
sendo que só os pilotos do ATCM
é que podem participar em provas
internacionais.
Observou que existem países que
seguem o modelo moçambicano,
casos de Canadá e Itália, onde os
clubes são as entidades reguladoras da modalidade, para além de
que em muitos países, segundo
aﬁrmou, o motociclismo está separado do automobilismo.
“O que a federação quer é atrasar
o desporto, pois está a atrapalhar
o desporto”, rematou Rodrigues
Rocha, lançando, seguramente,
mais achas para a fogueira.
Mas ﬁca o TPC para que a Secretaria de Estado de Desporto
encontre uma saída airosa, o que
passa por fazer cumprir o que defende a lei sobre a matéria, a bem
da harmonia do desporto motorizado.
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MUNDIAL DE FUTEBOL DE
PRAIA QUE TEVE COBERTURA
IMBATÍVEL DA DStv e GOtv COM
A VITÓRIA DA RÚSSIA
Moçambique regista uma vitória na sua
estreia absoluta no Campeonato do
Mundo
A Rússia sagrou-se Campeã Mundial de Futebol
de Praia FIFA 2021 ao derrotar o Japão por 5 a
2 no ŽŵŝŶŐŽ͕ŶĂĮŶĂůĚŝƐƉƵƚĂĚĂŶŽŽŵƉůĞǆŽ
Luznik, em Moscovo, capital russa, que teve
transmissão integral na sua #CasaDoDesporto,
os canais SuperSport, da DStv e GOtv. Com
este triunfo, a Rússia ergueu o cobiçado troféu
pela terceira vez na sua história, na sequência
dos seus triunfos anteriores em 2011 e 2013.
KƐ ĂŶĮƚƌŝƁĞƐ ůŝĚĞƌĂƌĂŵ Ă ƉĂƌƟĚĂ ĚĞĐŝƐŝǀĂ ĚŽ
ŝŶşĐŝŽĂŽĮŵ͕ŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌƵƐĂŶĚŽƐƵĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞ
İƐŝĐĂĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĐŽůĞĐƟǀĂ͘ŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
individual, Yury Krasheninnikov, que marcou
dois golos, Artur Paporotnyi, o vencedor da
Bola de Prata, e os dois guarda-redes Maksim
ŚƵǌŚŬŽǀ Ğ ^ƚĂŶŝƐůĂǀ <ŽƐŚĂƌŶǇŝ͕ ƋƵĞ ĮǌĞƌĂŵ
ĂůŐƵŵĂƐ ĚĞĨĞƐĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ƟǀĞƌĂŵ ƚŽĚŽƐ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐĞǆŝďŝĕƁĞƐŶĂĮŶĂůĞĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂ
vitória sobre a selecção nipónica.
&ŽŝĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌƋƵĞŽ:ĂƉĆŽĐŚĞŐŽƵĂƵŵĂĮŶĂů
do Campeonato do Mundo, que é organizada pela
F/&͘KƐƌƵƐƐŽƐ͕ĐŽŵƉĞƟŶĚŽƐŽďŽŶŽŵĞĚĞhŶŝĆŽ
Russa de Futebol, ainda por causa da suspensão
de dois anos, demonstraram ser uma potência no
futebol de areia, actualmente, inclusive com uma
das principais ligas do mundo.
A Suíça venceu Senegal por 9 a 7 e conquistou
Ž ƚĞƌĐĞŝƌŽ ůƵŐĂƌ͘ KƐ ĐĂŵƉĞƁĞƐ ĂĨƌŝĐĂŶŽƐ ƟǀĞƌĂŵ
ƵŵĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĂƐƐŝŶĂůĄǀĞů ŶĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͕ ĂŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŵĐŚĞŐĂƌăĨĂƐĞĮŶĂůĚĂĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͘KƐ
ƐĞŶĞŐĂůĞƐĞƐ ǀĞŶĐĞƌĂŵ Ž ƌĂƐŝů͕ ŚĞǆĂĐĂŵƉĞĆŽ
ŵƵŶĚŝĂů͕ ŶĂƐ ƋƵĂƌƚŽƐͲĚĞͲĮŶĂů͕ ŵĂƐ ĨŽƌĂŵ
ĚĞƌƌŽƚĂĚŽƐƉĞůŽƐũĂƉŽŶĞƐĞƐŶĂƐŵĞŝĂƐͲĮŶĂŝƐ͘
Já a selecção de Moçambique não passou da

primeira fase da prova, ou seja, a fase de Grupo,
com um saldo de uma vitória e duas derrotas,
na sua estreia num Campeonato do Mundo de
Futebol de Praia organizado pela FIFA. Fazendo
ƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƐƚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƌ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ďŝŶĞŝƌŽ hƐƐĂĐĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵͲĂ ƉŽƐŝƟǀĂ
ƉĂƌĂĂĚŝŶĂŵŝǌĂƌĂƉƌĄƟĐĂĚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞŶŽƉĂşƐ͘
͞K ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ Ġ ĚĞ ĨĞůŝĐŝĚĂĚĞ ƉŽŝƐ ĮǌĞŵŽƐ Ă
nossa parte e provamos ao país e ao mundo
que temos potencial bastando fazer o trabalho
de casa que passa de organizar campeonatos
Províncias e Nacional assim como selecĕƁĞƐ
provinciais de forma regular, lembrar que temos
9 meses de calor intenso e podemos aproveitar
ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϳ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞƟĕĆŽ Ğ ƉŽƌ Įŵ
parabenizar os miúdos pelo desempenho
espetacular no CAN e agora no Mundial
provando que tem muito valor e merecem
uma boa homenagem e serem valorizados por
ƚŽĚŽƐ͕͟ĚŝƐƐĞďŝŶĞŝƌŽhƐƐĂĐĂ͘
Para além da medalha de bronze, a Suíça conquistou
ƉƌĠŵŝŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ŶĞƐƚĂ ĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͘ Žŵ Ƶŵ
total de 12 golos, Glenn Hodel (Bola de Ouro) foi
Ž ŵĞůŚŽƌ ŵĂƌĐĂĚŽƌ ĚĂ ĐŽŵƉĞƟĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ž
melhor jogador do Mundial de Futebol de Praia foi
ŽƐƵşĕŽEŽĞůKƩ͘KŽůĂĚĞWƌĂƚĂĨŽŝŽũŽŐĂĚŽƌƌƵƐƐŽ
Artur Paporotnyi enquanto o prémio de Bola de
ƌŽŶǌĞĮĐŽƵƉĂƌĂŽƐĞŶĞŐĂůġƐZĂŽƵůDĞŶĚǇ͘
dŽĚĂƐ ĞŵŽĕƁĞƐ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ŶĂ ͞ĂƌĞŝĂ͟
ŵŽƐĐŽǀŝƚĂ ƟǀĞƌĂŵ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ŝŵďĂơǀĞů ŶĂ ƐƵĂ
#CasaDoDesporto, os canais SuperSport da
^ƚǀ Ğ 'Kƚǀ͕ ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ƚĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ
acompanhassem todo percurso que consagrou
a Rússia como sucessora de Portugal no trono do
futebol de praia mundial.
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CDM premiada na FACIM

C

omo resultado do investimento realizado
nos últimos anos, a
Cervejas de Moçambique (CDM) foi premiada como
a melhor investidora nacional,
numa cerimónia realizada em
Ricatlha, Marracuene, província de Maputo, durante a 56ª
edição da Feira Internacional
de Maputo FACIM). O momento contou com a presença
do Presidente da República,
Filipe Nyusi.
Segundo Octávio Zefanias, da
Agência Para a Promoção de
Investimento e Exportações
(APIEX), o reconhecimento da
CDM surge pelo enorme investimento realizado entre os anos
2017 e 2019, que culminou com
a implantação da nova fábrica
em Marracuene, que contempla equipamento tecnológico
de ponta, aliado ao aumento da

massa laboral local.
“A CDM tem contribuído para
o desenvolvimento da economia
nacional, criando cadeia de va-

lor do sector agrícola, para além
de ser um grande empregador
e promotor da inovação tecnológica em Moçambique. Não

existe, para nós, melhor forma
de reconhecer o esforço desta
companhia moçambicana”, disse Octávio Zefanias.

Por sua vez, o representante da
CDM congratulou-se com o reconhecimento do governo moçambicano, como uma grande
investidora e contribuinte para o
desenvolvimento da economia.
“É uma grande honra para nós,
porque, mais do que pensar no
retorno do nosso investimento,
estamos focados na melhoria de
vida dos nossos colaboradores,
das comunidades à volta dos
nossos empreendimentos e da
sociedade, no geral”, avançou o
representante da cervejeira.
No primeiro semestre deste
ano, a CDM recebeu o título de
melhor contribuinte atribuído
pela Autoridade Tributária de
Moçambique, numa cerimónia
realizada na cidade da Beira,
província de Sofala, como reconhecimento do seu cumprimento das obrigações legais e
ﬁscais na sua operação.

Galp inaugura novo posto em Vilankulo

A

Galp inaugurou um
novo posto de abastecimento na localidade de Pambara, no
distrito de Vilankulo, alargando, assim, a sua rede na
província de Inhambane no
âmbito do seu plano de investimento e expansão da rede de
retalho, a qual deverá atingir
as 70 estações de serviço até
ao final do ano.
O novo posto de abastecimento, recentemente inaugurado,
localiza-se na estrada nacional
N1, principal via rodoviária do
país, e está aberto 24 horas por
dia.

O posto Galp conta com uma loja
de conveniência integrada com cafetaria da cadeia Tangerina, e duas
ilhas de abastecimento, com amplo

espaço de parqueamento para viaturas pesadas e ligeiras, e ainda serviços de apoio, como casas de banho públicas e zona de escritórios e

armazenamento.
O posto de Pambara, que vai empregar 25 trabalhadores locais, integra o plano da Galp focalizado nas
zonas rurais, o qual visa contribuir
para a dinamização das economias
locais e a melhoria das condições
de vida das populações.
“Agradecemos à Galp por, neste leque de negócios, oferecer esta oportunidade para Vilankulo no geral,
para Pambara em particular, para os
passantes e todas as instituições que
vão beneﬁciar dos serviços existentes nesta infra-estrutura moderna.
Este posto de abastecimento enche-nos de alegria, porque poderá
contribuir para o desenvolvimento

da economia local, para além
de responder à demanda dos
utentes”, assinalou Edmundo
Galiza Matos, Administrador
do distrito, na cerimónia oﬁcial
de inauguração.
Paulo Varela, CEO da Galp
Moçambique, fez notar que este
é mais um exemplo do compromisso com a modernização da
infra-estrutura energética do
país, onde se prossegue um extenso plano de investimentos
na actividade logística, de armazenagem, distribuição e retalho de combustíveis líquidos
e GPL.
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Monitores da Vale reforçam ligação com as comunidades

C

omo parte do diálogo contínuo com as
comunidades, a Vale
Moçambique está a
monitorar a sensibilidade ambiental, por meio de monitores
sociais e agentes comunitários,
que interagem com a comunidade, para aferir a sensibilidade
em relação a poeiras, ruídos e
vibrações. Por outro lado, este
pessoal também interage com
os Gestores da Vale, para a tomada de acções imediatas, em
caso de ocorrência de alguma
actividade potencialmente prejudicial ao meio ambiente ou às
comunidades.
Segundo Chadza Sitongueni,
agente comunitário da Vale, a
relação de respeito mútuo entre

a empresa e as comunidades é
mantida com base na transparência, onde se faz encaminha-

mento à Vale da mensagem, os
desejos da comunidade e vice-versa. Desenvolvem-se ainda

as actividades em respeito às
comunidades, garantindo que
as suas preocupações são aco-

lhidas e respondidas pela Vale.
Por outro lado, Horácio Gervásio, gerente de relacionamento
com comunidades da Vale, disse
que a ligação com as comunidades é considerada um processo
estratégico para actuação social
da empresa, que consiste no estabelecimento de uma convivência
harmoniosa, com os grupos que
estão na área de inﬂuência da
empresa.
Para a realização destas actividades, a empresa mantém uma
equipa de 47 agentes e monitores, que garantem a construção
de um relacionamento de qualidade e de conﬁança, cobrindo cerca de 45 mil pessoas, de
16 comunidades do Distrito de
Moatize.

Resumo do Destaque Rural N° 134
IAI 2020: EFECTIVO PECUÁRIO
João Mosca e Máriam Abbas1
30 de Agosto de 2021
Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-134/
RESUMO:
O presente Destaque Rural é parte de uma série de textos que analisa
o Inquérito Agrário Integrado 2020 (IAI 2020), publicado pelo Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER). As informações foram
retiradas da base de dados do inquérito (IAI 2020) cedida pelo MADER.
Neste texto é analisada a distribuição do efectivo pecuário, incluindo
bovinos, caprinos, suínos e aves (galinhas) por província e segundo o
tamanho do efectivo.
Os resultados do IAI 2020 evidenciam que a produção pecuária está
concentrada nas províncias de Tete, Gaza e Manica. As explorações com
produção pecuária são de muito pequena escala, baixa natalidade, com
efeitos sobre o baixo crescimento dos efectivos, pouca extracção para
venda e elevadas mortalidades.

com o gado bovino, como símbolo de riqueza e poder e ainda como
reserva de valor (“banco”), perdas de efectivos por doença, roubos,
HWF  SHUPLWHP D¿UPDU TXH D SHFXiULD QmR FRQVWLWXL IDFWRU GH
criação de riqueza e redução da insegurança alimentar, na grande
parte do território nacional e, inclusivamente, na grande maioria dos
agregados familiares com criação pecuária. Ressalvam-se algumas
unidades industriais, particularmente nas cadeias de valor avícola e
suinícola, a produção de bovinos em escala mais alargada, mas em
regime de produção extensiva, e a utilização de animais para tracção
animal em alguns distritos.
Perante a análise efectuada, as principais sugestões poderão ser:

A produção pecuária está concentrada em zonas de menor densidade
GHPRJUi¿FD H VHPLiULGDV $V ]RQDV GH PDLRU SURGXomR H SRWHQFLDO
agrícola, como Niassa, Zambézia e Nampula, concentram uma pequena
proporção do efectivo pecuário (o que pode estar associado às condições
climáticas e à ocorrência da mosca tsé-tsé) e, consequentemente, não
utilizam tracção animal. O uso de tracção animal é considerado um
dos meios de preparação da terra que permite aumentar a superfície
trabalhada, sendo também útil para o transporte de bens, entre outros.
(PERUD VH YHUL¿TXH D XWLOL]DomR GH DOJXQV VHUYLoRV YHWHULQiULRV HP
particular a vacinação e banhos, o acesso a estes serviços é muito
limitado para mais de 50% das explorações, que têm efectivos pecuários
menores, e aumenta nas explorações pecuárias com efectivos maiores.
2DEDWHGHDQLPDLVSDUDYHQGDpTXDVHLQVLJQL¿FDQWHFRPPXLWREDL[R
uso de instalações apropriadas (matadouros), o que tem implicações na
cadeia de valor da carne, na qualidade do produto e no controlo sanitário.
A comercialização das espécies pecuárias deve ser reequacionada.
Estas constatações (escala de produção, baixo crescimento dos efectivos,
precária assistência técnica, acrescidas de outras relacionadas, sobretudo



Reestruturar a prestação de serviços sanitários (vacinações,
EDQKRV HYROXomR GDV PDQDGDV SRU FULDGRU H ¿VFDOL]DomR
de transporte de animais, etc.), com natureza obrigatória,
reforçando a capacidade técnica dos serviços de veterinária,
sobretudo a nível distrital.



Assegurar, com envolvimento de criadores, a existência de
centros e diferentes formas de melhoria de raças (inseminação
DUWL¿FLDO SDUDPDLRUUHVLVWrQFLDjVGRHQoDVPDLRUSURGXomR
por cabeça e maior capacidade reprodutiva.



Reequacionar as funções e gestão dos tanques carracicidas.



Estruturar as cadeias de valor, sobretudo do gado bovino,
avícola e suinícola, e estimular maiores relações, em bases
comerciais, entre as empresas e os produtores de menor
escala.



3URPRYHU XPD PDLRU XWLOL]DomR GH JDGR ERYLQR SDUD ¿QV
produtivos (tracção animal e transporte)..

João Mosca, Director Executivo do OMR, e Máriam Abbas, pesquisadora do
OMR e PhD Candidate em Estudos de Desenvolvimento.
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COMUNICADO Nº 01/ARC/2021

Tabela de Taxas Devidas Pelos Procedimentos
Realizados Perante Autoridade Reguladora da
Concorrência
1.
A Autoridade Reguladora da Concorrência,
abreviadamente designada por ARC, comunica à todas as
empresas privadas e públicas que exercem actividades
económicas no territorio nacional ou que nele produzam
efeitos, que entrou em vigor, a partir de 16 de Agosto de
2021, o novo Dilpoma Ministerial nº 76/2021, publicado
no BR, I SÉRIE - Número 157, que aprova a nova
Tabela de Taxas devidas pelos Procedimentos Realizados
Perante a Autoridade Reguladora da Concorrência,
abaixo:
Procedimento
1
2
3
4

5

Submissão do Pedido de
Isenção
Anuidade pela Isenção

Taxa
200.000,00 MT

3.

As operações de concentração de empresas

apenas estão sujeitas à comunicação prévia à ARC,
quando determinem uma quota de mercado ou volume
de negócios ou facturação anual.
4.

As

operações

de

concentração

devem

ser

comunicadas a ARC no prazo de sete dias úteis, após a
conclusão do acordo ou do projecto de aquisição que dá
lugar à concentração.
5.

Uma

operação

de

concentração

sujeita

à

comunicação prévia não pode realizar-se antes de
ser comunicada à ARC e antes de ser objecto de uma
decisão, expressa ou tácita, de não oposição da mesma.

150.000,00 MT

Opinião da ARC
1RWL¿FDomR
Concentrações

40.000,00 MT
GH 0,11% do volume
de
negócios
do
ano anterior ao do
pedido de apreciação
da
operação,
não
devendo
exceder
2.250.000,00MT, nos
termos do n.º 3 do
artigo 12 do Decreto
n.º 97/2014, de 31
de Dezembro.
Cópias de Certidões (por
40,00 MT
página), ainda que em
formato electrónico

6.

A falta de comunicação de uma operação de

concentração sujeita à comunicação prévia constitui
infracção punível com multa que não pode exceder, para
cada uma das empresas, 1% do volume de negócios do
ano anterior.
7.

Caso as empresas tenham dúvidas sobre se uma

operação que estão a projectar preenche os requisitos
TXH LPSOLFDP XPD QRWL¿FDomR SRGHP LQLFLDU XP
SURFHGLPHQWRGHSUpQRWL¿FDomRLQIRUPDOHFRQ¿GHQFLDO
com vista a obter auxílio para o preechimento do
formulário de notifcação e esclarecer as questões
UHODYDQWHVSDUDDQRWL¿FDomRHPSDUWLFXODUDQHFHVVLGDGH
HREULJDomRGHQRWL¿FDU
8.

O auxílio prestado pela Autoridade Reguladora

da Concorrência em sede de procedimento de pré2.

A Autoridade Reguladora da Concorrência procede

QRWL¿FDomR QmR LPSOLFD QHP GHYH VHU LQWHUSUHWDGR QR

ao controlo de operações concentrações de empresas

sentido de qualquer tomada de posição da parte desta,

que consistam, nomeadamente, na aquisição de:

relativamente à viabilidade da concentração.

a) totalidade ou parte de capital social;
b) direitos de propriedade, de uso ou de fruição sobre
a totalidade ou parte dos activos de uma empresa;

Para quaisquer esclarecimentos sobre esta matéria,
os interessados podem contactar a Autoridade
Reguladora da Concorrência, sita na avenida 25 de
Setembro, n º 1502, Maputo.

c) GLUHLWRV RX FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV TXH FRQ¿UDP
XPD LQÀXrQFLD SUHSRQGHUDQWH QD FRPSRVLomR RX
nas deliberações dos órgãos de uma empresa.

Maputo, Agosto de 2021
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Whatsapp

Munições para um
aplauso

Á

lvaro Fausto Taruma, poeta moçambicano que
tomou chá de tapioca e embarcou para a terra
do primo Luís de Camões. Chá de tapioca é o
bilhete que o autor de ANIMAIS DO OCASO
usou para apanhar aquele chapa que liga Maputo

a Lisboa.
Taruma, o nosso mensageiro, leva às pessoas, organizações e
cidades que visitar e as outras que lhe visitarem, a novidade
fresca, fresquinha como alface da Dona Maimuna. A Paz
está a regressar a alguns distritos de Cabo Delgado. Isto,
como sabem, é como um doença que entra a alta velocidade,
como Lewis Hamilton, o puto que está a dar cartas nas corridas da fórmula 1. Então dizia, que para a pessoa melhorar
depois de uma malária, ou qualquer doença ou a espectaculosa Covid-19 não é assim tão fácil. Leva tempo, pouco a
pouco, e só depois é que pode fazer corridas na zona, tipo
no bairro Mhua e depois fazer maratonas, até Mocímboa
da Praia, Nangade, Miudumbe, até lá em Palma. Isto acontece em CD, muito por força do apoio estratégico da força
conjunta. O nosso régulo foi agradecer, em nome de todos:
Asanti sana, Kushukuro e muito obrigado.
Ai de ti que gostas de te armares de esperto. Esqueceste
também? Estou a falar contigo: há dectetores de metais e
de armas. Que se se ﬁzer de maluco e esconder coisas nas
calças grandes e pequenas, isto é nos calções e naqueles normais, de passeio ou de ir ao serviço, como se diz e se exige
entre nós não há contemplações: vai PRESO.
A esperança é assim mesmo, exige muito de nós, a nossa
entrega e dedicação. É assim que conquistamos os frutos,
porque as ﬂores atravessaram o ciclo necessário de maturação. Um dia, os nossos irmãos em Cabo Delgado vão tratar o sossego por tu. Basta acreditarem, tal como eu acredito.
Por isso aqui debito as minhas munições para um forte e
merecido aplauso.
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Naíta Ussene
•

Bem irritados devem estar os sectores da banca moçambicana,
com a recondução, para mais um mandato, do xerife da 25 de
Setembro. Depois da contestação de 2019, aparentemente, o
xerife sai mais fortiﬁcado na guerra com lobistas com conexão
no partido governamental. Ou será que a mão providencial de
Washington resolve tudo?

•

Em altos voos está a moçambicana Clara de Sousa, que já foi
administradora do Banco de Moçambique. Depois de ter sido
representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e
Príncipe, Clara de Sousa acaba de ser nomeada Directora Nacional daquela instituição de Bretton Woods, para os países do
Sahel, que inclui Mali, Burquina Faso, Chade e Níger. Em letras
pequeninas, no CV, está que também esteve para vir sentar na
cadeira alta da 25 de Setembro antes do xerife…

•

Com o avanço das tropas combinadas em CD sobre as principais bases dos jihadistas, desapareceram os comunicados de
guerra expedidos pelo coronel Ronald Rwivanga, a partir de Kigali. Há quem fala que houve um acordo com Maputo para que
seja o coronel Saranga. O que é a mesma coisa que nada…

•

Apesar do novo blackout combinado, com a queda de Ntchinga,
em Muidumbe, caiu também Namacande, a outra capital distrital que esteve longos meses nas mãos dos jihadistas. Apesar
dos pesares, as notícias continuam a ﬂuir pelas vias alternativas,
mesmo que poucos tenham aqueles meios que tanto admiraram
o consultor Nhangumele na sua visita a Kiel.

•

Das tropas da SADC, o silêncio também é total. Será que já
partiram para missões operacionais ou continuam à espera da
coordenação com as outras forças no terreno? Os três meses da
primeira parte da missão estão a passar rapidamente e a despesa
está toda com as tropas de Kagame. Incluindo as operações de
retorno de civis, como aconteceu em Palma e Quitunda.

nova fábrica de produção de cimento,
Dugongo SA, fez,
nesta quarta-feira, o
reajuste do preço do cimento.

•

Em grande silêncio também foi ao Brasil um causídico que senta na tenda. Ele foi tratar de corrupções antigas de Nacala, da
Odebrecht e do BNDES. Bem mais discreto que o seu colega
que veio eufórico de Beirute e dos contactos com o brada Jean,
na triangulação com Maputo e Londres. O Dr. Eﬁgénio vai tomando notas…

Através de uma nota datada
de 29 de Agosto, a empresa
explicou que o reajuste recai
sobre o cimento do tipo 32.5,
que sofre um reajuste em alta
de 15 meticais e 300 meticais
por tonelada.
A empresa argumentou que a
medida se deve ao aumento do
“frete marítimo, os preços das
matérias-primas, resultando
num aumento dos custos do
cimento”.
“Pedimos desculpas pelos
transtornos causados pelas
mudanças de preço. Ao mesmo tempo continuaremos a
retribuir a conﬁança e o apoio
de nossos clientes com produtos de alta qualidade e serviços
excelentes”, lê-se no documento.
Após a Dugongo ter entrado
no mercado nacional e imposto preços abaixo dos que
estavam a ser praticados, um
conjunto de empresas produ-

•

Uma das partes mais bizarras da inquirição ao primogénito da
antiga família presidencial foram as oito toneladas de vinho em
voo especial, que tanta curiosidade despertou à procuradora
Sheila. Desta feita, ninguém quis saber de outro bizarro capricho do jovem de 44 anos, relatado por Andrew Pearse em Nova
Iorque. Era um pedido de mais 11 milhões de dólares para uma
casa no sul de França, para compartilhar a paixão com uma trabalhadora do sexo. Brada Jean terá dito que não era nada comparado com os 50 que já lhe tinha adiantado…

•

Com a proeminência de bens que estão a ser arrolados na BO,
a madame caça níqueis que está obcecada com a selagem das
cervejas, vai certamente assentar arraiais pelas bandas para ver
se pode fazer umas cobranças extras para as contas ﬁscais de
2021. Sempre serão uns pontitos para a superação das metas,
uma vez que o covid-19 tem trazido muitas dores de cabeça na
arrecadação de receitas…

•

O militante secretário dos sindicatos anda tão atarefado com a
aprovação dos salários mínimos que nem repara num produtivo
juiz, que na BO faz trabalhar os vários agentes processuais em
extensos horários diários. O bom do sindicalista anda a ver onde
se pode aplicar a lei sobre as horas extraordinárias. Os advogados
são os primeiros a queixarem-se não obstante fazerem folhas de
horas nos respectivos escritórios…

Mafambisse
07-07-2021

Maluana
03-07-2021

Unidade Anti-Furtivos, Coutada 11, Marromeu

Dugongo reajusta preço
de cimento

A

toras de cimento queixou-se
e fez pressão ao governo. A
justiﬁcação das empresas que
praticavam preços que se ﬁxavam entre 450 e 550 meticais
foi de que a Dugongo estava
a promover uma concorrência desleal ao ﬁxar preços na
ordem dos 220 meticais, o cimento 32.5, e 250 meticais, o
cimento 42.5.
Todavia, a Dugongo, por meio
do seu PCA, negou a ideia de
estar a ceder a uma pressão
destas empresas e reforçou o
posicionamento de que a subida do preço é resultante de

factores alheios à insatisfação
das empresas produtoras de
cimento.
“O dólar estava a 55, se estão
recordados, e agora 64. Por
outro lado, nós importamos
carvão. O carvão subiu cerca
de USD 40 por tonelada, mas
a coisa que é importante aqui
é que o nosso cimento nunca
estará acima dos USD 100 por
tonelada e um saco de 50 quilogramas será sempre vendido
abaixo de 300 meticais”, assinalou.
(E.Nhaca)

Em voz baixa
•

Com o decorrer da telenovela da BO, cresce a produção cultural
popular sobre heróis e vilões em desﬁle na tenda. Será que vai
haver um novo “culpadu” para as bandas de Lugela ou o campeão das aparições em casamentos e baptizados, antes do covid
19, também se converte ao cancioneiro da Machava. A sua cara
metade, até podia cantar sobre as desditas de Ndlavela…

