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Boss dos mercenários que combateram em Cabo Delgado abre o livro
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Lionel Dyck e a guerra de Cabo Delgado

O problema é a liderança
N
Por Armando Nhantumbo

uma altura em que persistem focos de resistência
da insurgência, em Cabo
Delgado, mesmo com a
entrada das tropas ruandesas e da
SADC, Lionel Dyck, o dono da
empresa de mercenários contratados no verão de 2019, para combater os “Al-Shabaab”, volta a fazer duras críticas contra Maputo.
Mesmo sem se referir, concretamente, ao desempenho das tropas
ruandesas e da SADC, o mercenário-mor afirma que o problema na
guerra, no norte de Moçambique,
foi sempre a liderança.

É um velho amigo de Maputo. Depois de, nos anos 80, ter ajudado a
Frelimo a capturar uma das principais bases da Renamo, a Casa
Banana, na Gorongosa, o coronel,
Lionel Dyck, voltou a Moçambique, em ﬁnais de 2019.
Mas, mais de um ano depois, o
dono da Dyck Advisory Group
(DAG) saiu contrariado do norte
do país, deixando uma província
em chamas.
Mas, esta semana, o coronel voltou a negar responsabilidades pelas
derrotas diante dos insurgentes,
apontando dedo acusador à liderança do país.
O fundador da DAG, como é conhecida a empresa contratada pelo
governo moçambicano para ajudar a combater a guerra de Cabo
Delgado, quando os insurgentes
avançavam sobre as Forças de Defesa e Segurança (FDS), falava esta
quarta-feira, numa conferência virtual sobre o combate à insurgência,
em Moçambique, organizada pela
defenceWeb, um portal dedicado a
assuntos de defesa.
Num painel sobre o papel do sector
de segurança privada e da indústria
de defesa no combate à insurgência, moderado pelo pesquisador
moçambicano, Borges Nhamirre,
do Centro de Integridade Pública
(CIP), Lionel Dyck, um dos oradores, começou por lembrar que a
sua empresa entrou no terreno, em
Setembro de 2019, com uma força reduzida, e só sairia por volta de
Março de 2021 (embora, propriamente, em Maio), contrariando,

Mesmo com presença de mercenários, os insurgentes ganharam terreno em Cabo Delgado

mais uma vez, as narrativas algo
atrapalhadas das autoridades moçambicanas, que nunca admitiram
a presença de mercenários no Teatro Operacional Norte (TON), da
mesma forma que nunca assumiram ter perdido a vila de Mocímboa da Praia por, aproximadamente, um ano.
Na sua intervenção, Lionel Dyck
também conﬁrmou que a sua ligação, em Moçambique, era com
a Polícia da República de Moçambique (PRM), o que explica muito
do protagonismo assumido pelo
comandante, Bernardino Rafael, na
guerra de Cabo Delgado, particularmente na era da DAG.
Cerca de seis meses depois de ter
saído das terras quentes de Cabo
Delgado, o coronel considera que a
DAG jogou um papel fundamental
para conter o avanço da insurgência, incluindo o bloqueio aos insurgentes, para que não chegassem à
capital provincial, Pemba.
Para tal, a DAG usou helicópteros para perseguir os insurgentes e
destruir as suas bases. Mas, na sua
intervenção, Lionel Dyck explicou
que a DAG não tem forças em
terra, pretexto para ele atacar, uma
vez mais, o exército moçambicano
pelas fragilidades na sua actuação
terrestre.
Aliás, no entendimento do dono da
DAG, o avanço da insurgência, em
Cabo Delgado, não se deveu a fraquezas da DAG, mas a problemas

nas FDS e no Estado moçambicano.
Dyck não se fez de rogado. Voltou a aﬁrmar, publicamente, que
as tropas moçambicanas não têm
equipamentos e nem mesmo conﬁança no que fazem, uma revelação
claramente a contra-gosto de um
Estado que, à calada da noite, decidiu “adjudicar” a sua soberania a
mercenários, transformando uma
tragédia humanitária em um milionário negócio que também alimentou altas patentes das FDS.
Segundo o mercenário, os insurgentes controlam a mata e o governo as vilas, com luta a ser travada
também ao longo de estradas de
Cabo Delgado. Mesmo assim, os
insurgentes conseguiram se movimentar até chegarem a protagonizar ataques violentos em vilas sob
controlo das tropas moçambicanas.

ele voltar a criticar, nos mais vigorosos termos, a gestão, à moçambicana, do conﬂito de Cabo Delgado.
“Muito simples”, respondeu ele, de
pronto, quando questionado por
Borges Nhamirre, o moderador,
sobre “o que aconteceu lá”, na sede
de Mocímboa da Praia, quando, a
27 de Agosto, os insurgentes ﬁzeram o golpe ﬁnal à vila de um dos
mais estratégicos distritos do norte de Cabo Delgado, a cerca de 70
quilómetros de Palma, o centro das
operações de oil&gas, a grande esperança da elite predadora conectada ao partido governamental.
Nem mais. De acordo com Lionel
Dyck, as tropas moçambicanas, que
estavam na Mocímboa da Praia
abandonaram a vila em embarcações, desaparecendo pelo mar
adentro, deixando portas escanca-

radas para o inimigo.
Como resultado, quando, ao anoitecer, os helicópteros da DAG
regressavam à Pemba, depois de
combater o inimigo, os insurgentes regressavam e se albergavam na
vila de Mocímboa da Praia, noite
adentro.
De acordo com o mercenário-mor,
não teria sido nada difícil controlar a vila de Mocímboa da Praia, se
houvesse tropas em terra, incluindo inteligência para saber o que se
passa do lado do inimigo.
Insistiu que, para a DAG, capturar
a vila de Mocímboa da Praia era
a coisa mais fácil, mas não havia
como mantê-la, porque a sua empresa não tem forças em terra.
“Era muito fácil, muito fácil capturar Mocímboa da Praia, mas era
preciso protegê-la e não podíamos
proteger, porque não éramos uma
força terrestre”, enfatizou.
E para o velho amigo de Maputo,
a questão é muito simples: tinha de
haver vontade política para colocar
homens em terra para ﬁcarem lá e
combaterem a insurgência.
Sem se referir, directamente, ao desempenho das tropas ruandesas e
da SADC que, ao que o SAVANA
noticiou, recentemente, enfrentam
bolsas de resistência dos insurgentes, Dyck não tem dúvidas de que
o problema do conﬂito do norte de
Moçambique é a liderança.
“Não existem maus soldados, existem apenas maus generais”, disse.
Para o coronel, só uma forte liderança pode olhar para os problemas
e lidar com elas. O seu argumento
é de que, sem estratégias governa-

Militares fugiram de
Mocímboa
Mas, depois de traçar um quadro
de sucesso sobre a intervenção da
DAG, em Cabo Delgado, Lionel
Dyck foi confrontado sobre o que
terá, então, falhado, para os insurgentes atacarem e ocuparem Mocímboa da Praia por duas vezes,
com a DAG no terreno e, como se
não bastasse, ocuparem a vila durante aproximadamente um ano.
O que podia ser uma pergunta
incómoda para o coronel, acabou
sendo mais uma oportunidade para
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Não existem maus soldados, existem apenas maus generais – Lionel Dyck
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mentais, nada se alcança militarmente.
Uma resposta militar, prosseguiu,
apenas dará, ao governo, tempo e
espaço para resolver as causas profundas da insurgência.
Defendeu a necessidade de haver
regras e disciplina militar, incluindo a defesa da dignidade humana,
em claro distanciamento das denúncias da Amnistia Internacional
(AI) sobre violação de direitos humanos, em Cabo Delgado.
Por diversas vezes, a AI e outras organizações de pesquisa e a imprensa denunciaram o envolvimento
dos mercenários da DAG na violação de direitos humanos, na guerra
de Cabo Delgado.
Um dos relatos mais horripilantes
foi quando a AI disse que a população de Cabo Delgado estava no
meio de um fogo cruzado, por um
lado, projectado pelas FDS e, por
outro, pelos mercenários da DAG,
que até lançavam explosivos rudimentares, como botijas, contra
qualquer indicação de presença
humana, que identiﬁcavam a partir
do ar, sacriﬁcando, muitas vezes, a
população civil.
Mas Lionel Dyck voltou a negar
tudo, aﬁrmando que a DAG segue
princípios e regras, incluindo os
procedimentos das Nações Unidas.
Disse que, por exemplo, os seus
homens, que viviam em hotéis, em
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também colocou dedo na ferida,
aﬁrmando que existe uma grande
questão cultural nos serviços de inteligência moçambicanos.
“Existe uma cultura de dizer aos
chefes o que eles querem ouvir... A
imagem de sua inteligência é distorcida”, disse van der Walt.

Remodelações

Cristóvão Chume

Jaime Neto

Pemba, nunca tocaram em bebida,
nunca fumaram em público e nunca foram a um bar.
Aliás, sobre a violação de direitos
humanos, voltou a aﬁrmar que a
DAG nunca fez qualquer que fosse
a investida aérea sem a concordância de um general moçambicano,
que sempre integrava a tripulação
dos helicópteros na posição de observador.

de Moçambique, referindo que as
FDS estão mal equipadas e desmoralizadas e não têm experiência
e conhecimentos de combate ao
terrorismo.
Foi nessa mesma entrevista, concedida a 29 de Março, que Leonel
Dyck explicou que o bombardeamento ao hospital de Mocímboa
da Praia, por exemplo, aconteceu
depois da autorização de um dos
generais moçambicanos integrado
no TON.
No debate desta semana, sobre o
papel do sector de segurança privada e da indústria de defesa no combate à insurgência, que contou com
vários painelistas, Joe van der Walt,
CEO do Focus Group & Rhula
Intelligent Solutions, uma empresa com presença em Moçambique,

Vexados internacionalmente: o preço das nossas
escolhas
Não é a primeira vez que Lionel
Dyck faz duras críticas à gestão do
conﬂito de Cabo Delgado.
Depois de perder o negócio da
guerra moçambicana, este ano, o
coronel concedeu uma entrevista à
BBC, na qual expôs as fragilidades

As críticas contra a actuação das
FDS surgem numa altura em que
o comandante em chefe das FDS
acaba de remodelar as cheﬁas dos
Ministérios-chave da Defesa e Segurança. No Ministério da Defesa,
Jaime Neto deu lugar a Cristóvão
Chume, enquanto no Ministério
Interior, Amade Miquidade cedeu
a pasta para Arsénia Massingue.
Tanto Chume, como Massingue
são soluções internas.
Cristóvão Chume é uma ﬁgura
que, nos últimos tempos, tem tido
uma rápida progressão. Antes era
director Nacional de Política de
Defesa e Segurança do Ministério, depois foi dirigir a Academia
Samora Machel e, tempos depois,
regressa como comandante do
Exército. Quando as coisas estavam quentes em Cabo Delgado, dá
a cara e transfere-se para Mueda,
de onde dirigia as operações. Fazia visitas periódicas a Mocímboa
da Praia, dias depois da sua recuperação pela força combinada de

Ruanda e de Moçambique. Agora
regressa ao Ministério para dirigir
a instituição, em substituição de
Jaime Neto.
As remodelações governamentais,
em áreas sensíveis da soberania do
Estado, surgem depois de especialistas de Ruanda e da SADC terem
feito um raio X sobre as FDS, em
Cabo Delgado, tendo constatado
brechas securitárias de informação
estratégica e inﬁltrações nas forças
moçambicanas, o que facilitava o
avanço da insurgência.
Aliás, por várias vezes, o SAVANA
reportou situações surpreendentes
em que bases das FDS eram assaltadas pelos insurgentes, logo depois
do seu reabastecimento, não só com
produtos alimentares, como também com equipamento de guerra,
incluindo armamento. Aliás, parte
do material de guerra dos “Al-Shabaab”, como são localmente conhecidos os atacantes que infernizam a
província de Cabo Delgado, desde
Outubro de 2017, foram arrancadas às mãos das FDS, incluindo
viaturas militares da PRM.
Entretanto, no fecho desta edição,
Amade Miquidade, um antigo
operativo do tenebroso Serviço
Nacional de Segurança Popular
(SNASP), era nomeado Alto-comissário de Moçambique, em
Ruanda, o que pode ser um prémio
de consolação.

Especialista Sénior em Energia
Duração do contrato: quatro (4) anos (renováveis). Local de trabalho: Maputo, Moçambique
A Unidade para a África Oriental (IAEE1) da Prática Global do Sector
de Energia e da Indústria Extractiva do Banco Mundial (BM) pretende
recrutar um (1) Especialista Sénior em Energia para integrar a Equipa
7pFQLFDSDUDR6HFWRUGH(QHUJLDHP0RoDPELTXHD¿PGHDSRLDU
os esforços do Governo em garantir o abastecimento de energia
limpa, acessível e sustentável, cujas actividades inerentes ao posto
pressupõem a realização de trabalhos estratégicos, consultivos e
operacionais com as seguintes responsabilidades:
%
Liderar ou coordenar compromissos do sector da energia
em Moçambique por parte do Banco Mundial, incluindo trabalhos
relativos a introdução de reformas sectoriais, produção, transporte e
distribuição/acesso à energia eléctrica, desenvolvimento de energias
renováveis, projectos de parceria público-privada (PPP) e assistência
técnica nos sectores da electricidade e do gás.
%
Um aspecto essencial deste posto é a prossecução de um
diálogo sobre como introduzir reformas no sector da energia com
vista a viabilizar uma recuperação económica ecológica, resistente
e inclusiva do impacto económico negativo da pandemia da
COVID-19. Tal, centrar-se-á na reforma regulamentar e estrutural
dos serviços públicos, na eliminação de subsídios, na aceleração da
expansão do acesso em consonância com o ODS7 e com as políticas
moçambicanas de acesso universal à energia eléctrica, bem como no
apoio ao programa de trabalho emergente sobre IPP/PPP em energias
renováveis e na integração regional dos mercados energéticos.
%
A equipa da Africa Energy é um contribuinte fundamental
para a estratégia do GBM que visa “Maximizar o Financiamento
para o Desenvolvimento (MFD) de modo a ajudar os países a
maximizar os seus recursos de desenvolvimento, recorrendo ao
¿QDQFLDPHQWRSULYDGRHjVVROXo}HVVXVWHQWiYHLVGRVHFWRUSULYDGR
Neste quadro, o Especialista Sénior em Energia deverá procurar
activamente oportunidades que visam aplicar os princípios de MFD
no no programa de trabalho e criar uma forte parceria interna do
GBM com o IFC e a MIGA, assim como uma rede com parceiros
do sector privado que possam contribuir para a concretização dos
objectivos de desenvolvimento; entre outras tarefas.
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO: O candidato seleccionado deve

SRVVXLUXPJUDXGHPHVWUDGRHPHQJHQKDULDSODQL¿FDomRHFRQRPLD
HQHUJpWLFDJHVWmRGHHPSUHVDVRXiUHDVD¿QVSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
do sector da energia; possuir pelo menos oito (8) anos de experiência
acumulada no Banco Mundial, noutras instituições e/ou empresas
internacionais, agências governamentais e/ou empresas de serviços
públicos do sector da energia com um historial de sucesso comprovado
em programas e projectos de desenvolvimento relevantes; ter uma
compreensão comprovada das políticas, tecnologias ou estratégias
do sector da energia, participação do sector privado, reforma dos
serviços públicos e desenvolvimento institucional necessário para
apoiar o desenvolvimento e para o sucesso dos projectos e do
WUDEDOKR DQDOtWLFR H[SHULrQFLD VyOLGD QD SODQL¿FDomR FRQFHSomR H
implementação de projectos de infra-estruturas de energia, incluindo
a produção, transmissão, distribuição e melhoria do desempenho
comercial dos serviços públicos; excelentes capacidades de
comunicação oral e escrita em língua inglesa e portuguesa (domínio
da língua francês será uma vantagem), capacidade de articular sobre
questões complexas em termos simples e de dialogar com os clientes
com base em provas.
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS ELECTRÓNICAS: Para a
descrição completa das funções, critérios de selecção completos e
competências exigidas para este posto de trabalho, os candidatos
devem apresentar uma candidatura online no seguinte endereço:
www.worldbank.org/jobs em “Current Openings” - clicar em
Apply Today para aceder ao novo Portal de emprego e pesquisar o
req13776 no campo de pesquisa “Keyword or ReqID”. Serão
contactados apenas os candidatos pré-seleccionados. Data-limite
de apresentação de candidaturas: 25 de Novembro de 2021.
O Banco Mundial aposta em promover a diversidade de
género, raça, nacionalidade, cultura e formação académica.
Encorajam-se igualmente as candidaturas de pessoas
SRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLD
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Um pesadelo chamado EMATUM
Por Raul Senda

D

e acérrima defensora da
EMATUM,
Cristina
Matavele, antiga directora-geral da empresa
atuneira, apresentou-se no Tribunal muito crítica do projecto,
que se propunha a ser o maior de
pesca de atum em África, deitando abaixo toda a narrativa triunfalista do seu antigo boss, António Carlos do Rosário (ACR)
Em meados de 2015, numa cerimónia pomposa de apresentação da EMATUM, no recinto
do porto de Pesca de Maputo, o
então Presidente do Conselho de
Administração (PCA) da empresa, disse que a empresa pretendia
ser a referência internacional no
sector de pescas e acreditava que
um empreendimento da dimensão da EMATUM tem um condão para criar várias oportunidades de negócio tanto montante
como a jusante.
Passados seis anos, e de acordo
com depoimentos saídos do julgamento do processo das dívidas ocultas, no recinto da B.O.,
de potencial de oportunidades, a
empresa virou um pesadelo.
Na realidade, a EMATUM não
foi criada para pescar atum, mas
para viabilizar o crédito bancário
da Credit Suisse, branquear USD
850 milhões e delapidar fundos
do tesouro público.

Apesar do alto custo de aquisição, os barcos da EMATUM não possuíam equipamento adequado para a pesca de atum

Além do crédito da Credit Suisse
e VTB Rússia, a EMATUM recebeu USD 20 milhões do IGEPE, 383.984.500 meticais da Direcção Nacional do Tesouro e 40
milhões do SISE.
A escritura constitutiva da EMATUM foi assinada num hotel e os
signatários nem sequer participaram na referida reunião.
Nas contas da empresa consta que
cada embarcação custou USD 22
milhões, mas especialistas em
economia pesqueira disseram ao
tribunal que o valor máximo de

Com um salário de 400 mil, Cristina
Matavele diz que a sua passagem pela
(0$780IRLXPVXLFtGLRSURÀVVLRQDO

uma embarcação para actividades de pesca não vai para além de
USD 4 milhões.
Por exemplo, as embarcações da
PESCAMAR, que são enormes
e com tecnologia avançada que
da EMATUM, não custaram
mais de USD 4 milhões cada. São
embarcações com sala de processamento de pescado, placas de
congelação e um porão para conservar o pescado.
Os barcos da EMATUM, adquiridos por ACR na Abu Dhabi
Mar, empresa do grupo Privin-

vest, não tinham nenhum desses serviços e, segundo Cristina
Matavele, a empresa precisaria de
adquirir gelo, lubriﬁcantes, acessórios para motores, peças sobressalentes, equipamentos oﬁcinais
para a reparação de barcos e de
equipamentos para processamento de atum.
Ademais, o fabricante das embarcações da EMATUM não cumpriu com as recomendações feitas
por inspectores moçambicanos.
O Instituto Nacional da Marinha
(INAMAR), responsável pela
certiﬁcação de segurança e navegabilidade das embarcações; o
Instituto Nacional de Inspecção
do Pescado (INIP) e a Administração Nacional das Pescas, responsável pelo licenciamento da
pesca e atribuição de cotas, não
tinham conhecimento do projecto.
A EMATUM deixou uma dívida
interna de USD 9 milhões com
diferentes fornecedores nacionais.
A empresa deixou de funcionar
em 2016 por falta de dinheiro.
Ao contrário de ACR, que via a
EMATUM como uma empresa
rentável, especialistas entendem
que, tendo em conta o tempo de
vida das embarcações, que é de
25 anos, seria praticamente impossível recuperar o dinheiro de
Continua na pág. 6

Subfacturações na ordem dos USD 16 milhões

Q

uem também manifestou reservas em relação
ao custo dos barcos,
estimado em USD 22
milhões foi Felisberto Manuel,
antigo Presidente da Comissão
Executiva da EMATUM e actual director-geral da PESCAMAR.
Disse que na PESCAMAR dirigiu o processo de aquisição de
várias embarcações, parte delas
muito mais evoluídas que os da
EMATUM, e o preço de cada
embarcação nunca superou
USD 4 milhões.
Explicou que os barcos da
EMATUM são palangreiros de
23 metros e os barcos da PESCAMAR são arrastões de 32
metros e levam uma fábrica a
bordo. Tem uma sala de processamento, placas de congelação
e um porão para conservar o
pescado, mas custaram USD 4
milhões.
Felisberto Manuel reconheceu que a folha salarial da
EMATUM não era compatível com a actividade da empresa, entretanto, não teve
problemas em auferir 400

mil meticais de salário mensal.
Ouvido nesta terça-feira, Hermínio Tembe, que à data dos factos
exercia funções de director-geral da
EMATUM, transferido do Ministério das Pescas, por orientações do
então ministro, Agostinho Mondlane, disse que soube de ACR que
empresa também tinha a componente de segurança e, por essa via,
o processo da sua criação não foi
conduzido de forma incomum. Por
essa via, frisa, algumas etapas importantes foram sacriﬁcadas, mas
havia consciência de que as consequências futuras seriam desastrosas.
Tembe aponta como exemplo dessas anormalidades o facto de o projecto de construção de embarcações
não ter sido submetido à aprovação
das autoridades competentes, incluindo o Ministério das Pescas.
Isso fez com que, os barcos, depois
de chegarem ao país, fossem submetidos ao processo de de adequação.
Sublinhou ter ouvido de ACR,
que no lote dos barcos da EMATUM incluíam-se três embarcações de guerra denominadas
Ocean Eagles, mas na prática não
viu nada que ligasse a empresa à

Para Felisberto Manuel as
embarcações da EMATUM não valem
USD 22 milhões cada

componente de defesa e segurança.
Tembe disse ao tribunal que chegou à direcção da EMATUM em
2015 e encontrou uma empresa
com diﬁculdades de operar e num
cenário de falência técnica. De um
total de cinco barcos operacionais,
só dois é que se faziam à faina com
regularidade e outras apresentavam
avarias constantes e estavam sempre atracados. A estrutura montada
era para suportar 24 embarcações.
Frisou que de Dezembro de 2014
a Abril de 2016, a EMATUM
exportou 240 toneladas de atum,
tendo arrecadado uma receita de

500 mil euros. Ao nível doméstico, a empresa vendeu 97 toneladas
de atum e facturou 12 milhões de
meticais.
O declarante disse que nunca teve
a oportunidade de trabalhar com
o estudo de viabilidade da EMATUM e acredita que o mesmo foi
concebido apenas para conseguir
o ﬁnanciamento bancário, porque
é impossível, com 24 embarcações,
pescar e vender atum para pagar
USD 850 milhões.
Na EMATUM, Hermínio Tembe
tinha um salário mensal líquido
de 313 mil meticais, mas também
auferia seu ordenado no Ministério
do Mar, Águas Interiores e Pescas.

Fenómenos adversos
Os primeiros dois dias da audiência de julgamento foram marcados
por alguns fenómenos adversos. Na
segunda-feira, a sessão começou
pouco depois das 11 horas, porque
nenhum advogado da defesa estava
na sala.
Todos atrasaram. Isálcio Mahanjane, que também chegou depois das
11 horas, para além dos seus constituintes a saber: Ndambi Guebuza,
António Carlos do Rosário, Maria

Inês Moiane e Elias Moiane,
foi indicado advogado oﬁcioso
de todos réus, já que a Lei impõe que os réus devem ter um
defensor em todas as sessões,
sob pena de se alegar “nulidades” do processo.
Outra adversidade foi a queda
da ré Maria Inês Moiane, que
desmaiou na tenda reservada
aos réus e precisou de assistência médica.
No mesmo dia, o réu Zulﬁcar
Ali Ahmed apelou ao juiz para
ser dispensando do julgamento,
alegando que estava doente. O
juiz primeiro ignorou o apelo,
mas, horas depois, dispensou-o
para se deslocar ao hospital.
A ré Ângela Leão também não
se faz ao julgamento por estar
doente. Consta que chegou a
ser internada numa clínica privada, mas já regressou às celas
da Cadeia civil.
Entre segunda e terça-feira, as
sessões de julgamento foram
interrompidas por várias vezes
devido a cortes constantes de
energia eléctrica nas instalações
da cadeia de máxima segurança
da Machava.
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Extradição de Manuel Chang

Amigos da Frelimo no ANC pressionaram Lamola

M

embros do partido no
poder na África do
Sul, ANC, terão exercido uma grande pressão sobre o ministro da Justiça da
África do Sul, Ronald Lamola,
para decidir pela extradição do
antigo ministro das Finanças de
Moçambique, Manuel Chang,
para Moçambique e não para os
EUA, escreve, esta semana, Peter
Fabricius, consultor do Instituto
para Estudos de Segurança (ISS,
na sigla inglesa) da África do Sul,
numa análise publicada no jornal
sul-africano, Daily Maverick.
Para Fabricius, a decisão da juíza
sul-africana, Margaret Victor, do
Tribunal Superior de Gauteng de
extraditar Manuel Chang para os
EUA, provocou ondas de choque
no governo e no partido no poder
em Moçambique, Frelimo.
O consultor observa que a coligação da sociedade civil moçambicana, Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), que apresentou o
recurso que resultou na deliberação
de Victor, acredita que, num julgamento nos EUA, Manuel Chang
será levado a fazer revelações sobre a extensão do caso das dívidas
ocultas.
Perante um tribunal norte-americano, prossegue, Chang poderá
esclarecer o papel de Filipe Nyusi
em todo o caso, dado que era seu
colega no então governo, quando
era ministro da Defesa Nacional e
coordenador do comando conjunto
das Forças de Defesa e Segurança
(FDS).
Peter Fabricius refere que a decisão
do ministro da Justiça sul-africano
pode ser parte do acordo entre Filipe Nyusi e o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, para
que Moçambique permitisse a en-

Ronald Lamola, ministro da justiça e dos Serviços
Correcionais da África do Sul

trada da missão militar da SADC
na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado.
Fabricius assinala que Maputo começou por mostrar grande relutância à entrada de forças estrangeiras
no combate ao extremismo violento no norte do país.
“A defesa da pátria não se delega”,
proclamou várias vezes o presidente moçambicano, seguido em coro
por quadros importantes da Frelimo.
O consultor do ISS recorda que a
Frelimo, ANC, MPLA, de Angola,
e Zanu-PF, do Zimbábwe, formam
o selecto grupo de partidos libertadores da África Austral, e esse passado comum ﬁrmou laços muitos
fortes.
O ANC faz de tudo para não ser
visto como tendo virado as costas
aos seus camaradas de luta na África Austral, sendo com essa preocupação que travou a decisão inicial
de Ronald Lamola, de enviar Manuel Chang para os EUA.
Por outro lado, o partido no poder,
na África do Sul, não pode enveredar por práticas que desrespeitem
ﬂagrantemente a Constituição e as
leis sul-africanas, numa altura em

Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de
Moçambique, preso há quase três anos, na África do Sul

que a popularidade do partido cai a
pique, precisamente devido a inúmeros escândalos de corrupção que
têm assolado o país.
Peter Fabricius observa que Filipe
Nyusi pode ter muitas diﬁculdades
para entender a aﬂição de Cyril
Ramaphosa, de lhe facilitar a extradição de Manuel Chang.

Fiz de tudo para te dar
Chang
Se, por um lado, Nyusi não teria
diﬁculdades em inﬂuenciar a justiça moçambicana, por outro, Ramaphosa opera num país onde o
judiciário impõe-se pela independência.
“Camarada Presidente [Filipe
Nyusi], ﬁz de tudo para te entregar Manuel Chang, mas a justiça
do meu país não está a permitir”,
terá dito um advogado a Peter Fabricius, imaginando como deve ter
sido a conversa entre os dois estadistas.
O consultor do ISS considera que
terá sido com a intenção de tirar
o peso dos ombros de Ronald Lamola, que Margaret Victor decidiu
pela extradição de Manuel Chang
e não por devolver essa competên-

cia ao ministro da Justiça.
Aliás, enfatiza Peter Fabricius, o
fundamento do recurso que o escritório de advogados que assiste
a Procuradoria-geral da República
vai apresentar no Tribunal Superior de Recurso assenta no argumento segundo o qual a medida de
extradição de Chang para os EUA
devia ser tomada pelo ministro da
Justiça e não por um juiz.
“Ele [Ronald Lamola] teria novamente aconselhado Ramaphosa
a enviar Chang para os EUA. E
Ramaphosa teria, de novo, a última palavra. De facto, a juíza não
ordenou apenas Lamola, ordenou,
claramente, todo o Governo sul-africano a respeitar a sua própria
Constituição e o Estado de Direito”, enfatiza o texto do Daily Maverick.
A saga à volta de Manuel Chang é
um grande embaraço para Pretória,
mas uma vitória para África do Sul.
A decisão da juíza do Tribunal
Superior de Gauteng mostra que
o governo sul-africano e o ANC
sentem-se obrigados a vincular-se
ao Estado de Direito.
O caso, prossegue Peter Fabricius,
recorda a decisão da justiça sul-

-africana de mandar deter o antigo
Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, em 2015, quando estava no
território sul-africano, em cumprimento de um mandado internacional, por crimes de guerra e crimes
contra a humanidade, cometidos
pelo então regime de Cartum em
Darfour.
Na altura, Bashir conseguiu sair da
África do Sul, porque o governo de
Jacob Zuma, na altura chefe de Estado sul-africano, violou a ordem
judicial.
Mas ﬁcou patente a força da justiça
sul-africana, ao mandar deter um
chefe de Estado africano presente
numa reunião de estadistas do continente.
A atitude do executivo foi severamente censurada pelos tribunais
sul-africanos, que na altura vincaram a sua postura independente
em relação ao poder político.
Tanto no caso de Manuel Chang,
como no de Omar al-Bashir, o
governo sul-africano foi apanhado num dilema entre a defesa dos
valores constitucionais e a sua solidariedade com os governos sul-africanos.
A última opção é obviamente mais
poderosa, mas com cada vez menos
peso, nota Peter Fabricius.
Nessa perspectiva, continua, Pretória fará de tudo para que Manuel
Chang não entre num avião para
EUA.
No caso Chang, Cyril Ramaphosa
tem sobre si o peso de mostrar que
a África do Sul é Estado de Direito e, com isso, assegurar a atracção
de investimento para o país, num
contexto de forte contracção económica.
Para a Frelimo e o governo moçambicano pouco interessa o que o
mundo pensa de si em relação ao
compromisso com o Estado de Direito, observa Peter Fabricius.

Continuação da pág. 4
crédito. Um declarante disse que
nem em 100 anos a EMATUM
se tornaria viável.

Narrativa triunfalista
Quem abandonou o discurso
triunfalista e em sede do tribunal reconheceu a realidade negra
foi Cristina Matavele, antiga directora-geral e presidente da comissão executiva da EMATUM,
entre Agosto de 2013 até 2016.
Matavele disse que a EMATUM
era ﬁnanceiramente mutilada
e que a sua passagem pela empresa atuneira foi um homicídio
proﬁssional que não foi fácil de
gerir. No entanto, numa empresa debilitada, Matavele chegou a
auferir um salário mensal de 400
mil meticais, viatura nova, entre
vários incentivos.
Cristina Matavele, que no passado apelidava os críticos da EMATUM de antipatriotas, porque, no
seu entender, os custos da empre-

sa estavam dentro das previsões e
que os prejuízos eram normais, a
empresa estava a pagar contas, foi
ao tribunal aﬁrmar que a companhia começou do ﬁm e não estava
ainda preparada para materializar
o seu objecto.
Nessa altura, em 2015, Cristina
Matavele aﬁrmou que estava entristecida pelo facto de as pessoas
recorrem a polémicas para diabolizar a EMATUM, mas que acreditava que com o tempo as pessoas iriam mudar de mentalidade.
Disse que havia pessimistas que
diziam que o sonho da EMATUM ia se tornar um pesadelo,
porém, estavam enganadas porque a empresa iria se impor no
mercado de atum.
Seis anos depois, Matavele distancia-se da narrativa do passado.
A EMATUM recebeu as primeiras cinco embarcações, sem
ter um único marinheiro e muito
menos pessoal qualiﬁcado para a
pesca de atum.

De acordo com a declarante,
quando os barcos chegaram a
Moçambique apresentavam algumas imprecisões, o que obrigou
o INAMAR a recomendar algumas adequações.
A autonomia das embarcações era
de 25 dias no mar, mas não permaneciam durante esse período
porque a capacidade de tanques
de água instaladas era de 10 dias.
Matavele frisa que todas recomendações da INAMAR foram
enviadas para ao grupo Privinvest, para as correções em embarcações, que ainda não tinham
sido entregues, mas a empresa
de Iskandar Safa, descrito em
vários relatórios como o “rei dos
subornos”, nunca atendeu às reclamações e continuou a fabricar
e fornecer barcos com os mesmos
defeitos que os anteriores.
Para tal, a direcção da EMATUM foi obrigada a arcar com os
custos das adequações.

A Abu Dhabi Mar também enviou três arrastões para a captura da isca de atum, só que nunca
foram utilizadas por não estarem
habilitadas para tal. Para minimizar os prejuízos, a EMATUM
procurou rentabilizar os arrastões,
no entanto, nenhum operador ou
parceiro mostrou-se interessado.

Altas dívidas
Frisou que, na análise da estrutura e funcionamento da empresa,
constatou-se que a mesma era
inviável por várias razões, a destacar, desde logo, a dívida que era
extremamente alta, o tempo de
amortização que era muito curto,
com o agravante de que o período
de graça também era muito curto
e com taxas de juro extremamente altas.
A declarante explicou também
que a inviabilidade da EMATUM ainda tem a ver com os
altos custos de seguros, pois tri-

mestralmente cada barco pagava
cerca de USD 44 mil. Outros
custos estão relacionados com
o preço de atracação, que eram
USD 258 dólares diários por cada
barco.
A declarante conta que a Abu
Dhabi Mar não forneceu todos
os equipamentos constantes do
contrato de fornecimento, pelo
menos até à sua saída.
Matavele disse que a Abu Dhabi
Mar transferiu USD três milhões
para o pagamento das despesas de
funcionamento da empresa.
Mas, também recebeu do Estado, através do IGEPE USD
20 milhões. Ainda em 2015, a
EMATUM recebeu da Direcção
Nacional do Tesouro, o valor de
383.984.500 meticais, acrescido
a mais 40 milhões de meticais,
vindos do Serviço de Informação
e Segurança de Estado (SISE),
através da GIPS.
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CONFERÊNCIA

DIRECTÓRIO
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES EM WWW.CCPM.PT
Inscrição gratuita e limitada à disponibilidade do Auditório
Serão entregues dois exemplares do Anuário CCPM Estudantes de Moçambique em Portugal a cada estudante/familiar devidamente acreditado.

30 NOVEMBRO 2021
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel

PROGRAMA
14h00 Receção dos Participantes
14h15 Sessão de Abertura
6 Pedro André
6António Costa Moura
6 Pedro Rebelo de Sousa
14h45 6Presidente Joaquim Chissano

Pedro André
Administrador Visabeira
Moçambique

Pedro Rebelo de Sousa
Presidente Conselho
Geral CCPM

Leonardo Simão
Director Executivo
Fundação Joaquim
Chissano

António Costa Moura
Embaixador de Portugal
em Moçambique

Presidente Joaquim
Chissano
Presidente R. P.
Moçambique 1986-2005
João Veloso
Pró-Reitor da
Universidade do Porto

15h00 Entrega dos Prémios Quadro de Honra
15h15 Homenagem aos vencedores dos Prémios
6Maria das Neves Rebelo de Sousa
6Joaquim Chissano
6Fundação Fernando Leite Couto – Óbidos
Pausa (5 minutos)

15h35 Academia como Apoio à Cooperação
Leonardo Simão (Moderador)
6João Veloso
6João Calvão da Silva
6João Samartinho
6Lourenço do Rosário
6Orlando Quilambo
6Rui Pedrosa

João Calvão da Silva
Vice-Reitor
Universidade Coimbra

João Samartinho
Pró-Presidente
I. P. Santarém

Lourenço do Rosário
Reitor Universidade
Politécnica

Orlando Quilambo
Reitor Universidade Eduardo Mondlane

Rui Pedrosa
Presidente I. P. Leiria

Joaquim Tobias Dai
Vice-Presidente
Direção CCPM

Manuel de Araújo
Presidente
Município Quelimane

Samora Machel Júnior
Gestor

Anabela Chambuca
Vencedora Prémio
Joaquim Chissano 2021
Administradora
Millennium BIM

Emília Pinto Miquidade
Doutorada Medicina
Universidade Porto
ONG vencedora
Prémio MNRS

Pausa (5 minutos)

16h35 Apresentação Livro “Dilema das Alianças”*
Joaquim Tobias Dai (Moderador)
6Manuel de Araújo
6Samora Moisés Júnior
Pausa (5 minutos)

17h10 Painel Sociedade, Talento & Empresas
Pedro Rebelo de Sousa (Moderador)
6Anabela Chambuca
6Emíia Pinto Miquidade
6Daniel David
6Mia Couto
6Pedro Matias
6Rui Motty

Daniel David
PCA Soico

Mia Couto
Escritor

Pedro Matias
PCA ISQ

Rui Motty
Optocentro

Pausa (5 minutos)

18h40 Encerramento
6Adriano Maleiane**
6Rui Moreira de Carvalho
* A receita da venda dos livros reverte para a FUNDASO (Fundação SOICO)
** A confirmar

Assista aqui
em livestream
Meeting ID 627 095 8816
APOIO

Adriano Maleiane**
Ministro Economia e
Finanças de Moçambique

Rui Moreira
de Carvalho
Presidente Direção CCPM
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Standard Bank:

Agronegócio precisa de uma revolução

O

desenvolvimento de uma
agricultura que garanta o
abastecimento nacional
continua um grande desafio para o país, facto que levou especialistas do sector, uma vez mais,
a apelarem a uma aposta no investimento e a facilidades de acesso ao
crédito.
Impulsionar o sector do agronegócio e
torná-lo sustentável, com o desenvolvimento da respectiva cadeia de valor,
é um dos principais desaﬁos rumo ao
desenvolvimento do país.
A agricultura é um dos sectores com
maior contribuição para a economia
nacional, mas debate-se com uma série
de desaﬁos, para que tenha os almejados resultados. Entretanto, dados do
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) apontam
que a agricultura em Moçambique registou um crescimento notável na campanha agrária 2020/21, ao atingir um
incremento histórico de 8,2%, superior
à média (3,1%) assinalada nos últimos
dez anos.
O director do sector de agronegócios
do Standard Bank (SB), Miguel Correia, apontou o fraco ﬁnanciamento
à agricultura como um dos principais

para os agricultores, através de parcerias inteligentes.
O director-executivo da Novos Horizontes, Craig Nielsen, também considerou que as altas taxas de juro penalizam a actividade agrícola, apelando ao
SB para fazer bom uso dos debates, no
sentido de reﬂectir com outras instituições bancárias sobre a criação de melhores condições para o sector agrário.
Também apelou ao governo para investir em infra-estruturas de escoamento
da produção, o que tem sido uma dor
de cabeça para os compradores e tem
contribuído para o estabelecimento do
preço ﬁnal.
Disse que o quadro projecta dois países: o do sul, que tem melhores condições, enquanto que o do centro e norte
têm outras, caracterizadas pela escassez
de água e devastação da vegetação, que
pode trazer consequências negativas
aos ecossistemas e ainda a problemática da rede viária.

nós de estrangulamento desta actividade no país.
Intervindo esta quarta-feira no “Business Breakfast” do SB, que juntou diversos intervenientes do sector do agronegócio, com o tema “um olhar no sector
de agronegócios”, Correia precisou que
é preciso olhar para as soluções, partindo dos constrangimentos do sector.
Fez notar que o sector da agricultura
é um dos menos ﬁnanciados e é aqui
onde, no seu entender, os bancos são
chamados a apresentar soluções holísticas para os constrangimentos do
sector e permitir que o mesmo seja
alavancado e sustentável, a longo prazo.
As soluções devem ser ajustadas à cadeia de valor, avançou.
Fez notar que a agricultura é hipersensível às taxas de juro, que não são suportadas pela maioria.
Disse que de 2019 a 2020, o SB registou um crescimento de 6% na sua carteira de ﬁnanciamento ao sector.
As excessivas taxas de juro, prosseguiu,
constituem um dos principais constrangimentos no acesso ao crédito por
parte dos agricultores.
Para o responsável de agronegócios do
SB, a questão ultrapassa o banco, porque é necessário conjugar formas que
permitam a redução da taxa de juro.
Nesse sentido, continuou, é imperativo
tornar o capital mais barato e acessível

Fraca adesão ao seguro
Por sua vez, o director-administrativo
da seguradora Hollard, Israel Muchena, disse que um país como Moçambique, que enfrenta diversas adversidades climáticas, tem que incentivar
os agricultores a apostarem no seguro
agrícola.
Segundo Muchena, cuja seguradora

opera também no ramo de agricultura,
a inclusão do seguro agrícola no preço
da semente está a ser uma experiência
bem-sucedida para os pequenos agricultores.
Partilhou alguns aspectos positivos
desta operação, aplicados no programa
“Sustenta” e noutros, que permitem que
os pequenos agricultores tenham acesso
à semente, em caso de perdas.
Assumiu que, na realidade moçambicana, o acesso ao seguro ainda é fraco,
devido à falta de programas ou apoios
para o efeito.
Disse que a taxa de cobertura da sua
instituição ronda os 134 mil pequenos
agricultores, representando 8,8% da
população de pequenos agricultores no
país.
A directora da Tecnoser, Jane Greb, disse estar optimista que as iniciativas levadas a cabo pelo FNDS e pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC)
em prol dos pequenos produtores tragam resultados positivos na criação de
indústrias nacionais de processamento.
Uma das preocupações de Greb é que
a agricultura ligada ao agronegócio está
focada na exportação, enquanto ainda não se desenvolveu uma suﬁciente
potência para a produção de produtos
alimentares para o consumo doméstico.
Apontou que é preciso equilibrar este binómio e saudou as ini-

ciativas em curso para o efeito.
A falta de acesso a fundos de maneio
é também um dos grandes problemas
para o desenvolvimento da pequena
indústria, pois impõe diﬁculdades na
aquisição de matéria-prima junto dos
produtores.
Apelou à banca para que crie condições
de linhas de crédito subsidiadas para
alavancar esta indústria nacional de
agronegócio.
Os doadores, precisou, podem ser um
parceiro viável nesta acção, pois dispõem de linhas de ﬁnanciamento especiais focadas na criação de mercados
para servir a produção, quer por parte
dos pequenos produtores como para as
PME.
A colocação dos produtos nacionais
em supermercados constitui uma das
grandes preocupações dos pequenos
agricultores.
O presidente da Comissão Executiva
do SB, William Roux, lançou o desaﬁo
de se estudar a possibilidade de colocação da produção nacional em detrimento de produtos importados nos
supermercados nacionais. Assinalou
que os agricultores nacionais produzem
muitos legumes, mas, paradoxalmente,
o mercado vive de importações, facto
que coloca em causa o trabalho desenvolvido pelo agricultor nacional.

Assinatura do jornal

Preços de bens essenciais de consumo
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PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt 2.300,00Mt
1.850,00mt 4.400,00Mt
3.500,00mt
1.200,00Mt
USD 20,00 USD 35,00 USD 60,00

PAÍSES DA SADC USD
USD40,00
40,00

USD75,00
75,00 USD 130,00
USD

RESTO DO MUNDO USD
USD50,00
50,00

USD
USD100,00
100,00 USD
USD 200,00
200,00

Preços médios de Outubro em relação ao mês anterior
Maputo
Preço



Variação
percentual

Beira
Preço

Nampula

Variação
percentual

Preço

Variação
percentual

Farinha de milho (kg)

45,00

0

55,00

3

60,00

5,9

Arroz (kg)

45,93

0

44,02

-1,1

43,55

0,5
3,9

Massa esparguete (700g)

30,25

-0,4

26,20

0,9

33,67

Amendoim (copo)

29,25

-5,6

40,00

0

15,00

0

Coco (unidade)

16,50

23,5

17,25

-3,7

20,42

17,8

Feijão nhemba (copo)

27,81

17,1

20,00

0,3

5,00

0

Mandioca (molhe)

45,50

2,5

50,00

0

10,00

0

Tomate (molhe)

17,50

22,8

10,00

0

13,33

-4,8

Cebola (10kg)

203,50

-11,5

402,50

-8,5

464,17

-4,6

Batata-reno (10kg)

379,50

-0,9

452,50

-2,3

562,50

12,5
3,9

Repolho (unidade)

58,90

4,8

40,00

-9,1

26,67

Sal (kg)

24,50

0,4

40,00

-1,2

33,33

0

Açúcar castanho (kg)

71,05

1,6

66,00

0

70,00

0
-0,8

Óleo alimentar (5 litros)

593,50

2

534,90

0,1

662,50

Peixe Carapau (kg)

151,50

0,9

162,11

0,8

166,25

0,6

Frango (1,3 a 1,4 kg)

286,25

0,2

240,28

2,9

272,00

-4,7

Ovos (dúzia)

103,50

-1,2

100,00

0

102,67

0

Banana (kg)

49,50
34,00

-2,6
0

35,00
10

0
0

37,50
10,00

0
0

Carvão (molhe)
Média da variação
percentual dos preços
dos 19 bens





Assinatura versao
electrónica

2.480,00Mt
USD
USD40,00
40,00

4.340,00Mt
USD
USD 75,00
70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.
Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:
Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87
86 0135281
4576190
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)



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

1.550,00Mt
USD
25,00
USD 25,00



Danilo Matsimbe, 82
867356980
5723175 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
admc@mediacoop.co.mz
Fax, 21 302402 / 21 304265
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Soluções para mitigar sinistralidades rodoviárias

Condutores queixam-se de exclusão
Por Elias Nhaca

O

presidente da Associação
Moçambicana dos Motoristas, António Ferro, entende que uma das causas
que está por detrás da prevalência
de sinistralidades rodoviárias que
afligem o país tem que ver com a
exclusão dos condutores, por parte do governo, na busca por soluções mais eficazes deste mal.
A fonte entende que, por se tratar de um problema que envolve
os motoristas, o executivo deveria
privilegiar e ouvir o contributo
deste grupo, para que se encontrem soluções que respondam aos
desaﬁos existentes nas rodovias.
No seu entendimento, por várias
ocasiões, a agremiação notou que
as suas contribuições foram ignoradas, o que, no seu entendimento,
signiﬁca a prevalência das causas
que originam os acidentes.
Diz notar, com muita estranheza,
que nas reuniões, conferências e
reﬂexões, promovidas pelo executivo, com objectivo de encontrar
soluções do problema das sinistralidades rodoviárias, a agremiação não seja convocada. Na sua
percepção, esta postura não é coerente, porque, sendo os condutores
os principais visados, estes devem
ser a prioridade e é deles que virão
muitas propostas de soluções.
Acrescenta que essa classe já identiﬁcou os problemas existentes e o
que deve ser feito para superá-los,
mas não tem tido abertura para
propor essas mudanças.
“A PGR (Procuradoria Geral da
República) organizou uma palestra, recentemente, sobre acidentes
de viação, mas a associação não foi
convidada, sendo que dia e noite
nós é que vivemos isso e temos
alguma coisa a dizer, porque sabemos o que acontece. Mas nos ignoram” explicou Ferro.
“Uma vez pediram para contribuirmos e apresentarmos soluções,
explicamos muita coisa, mas fomos
ignorados. Depois dos acidentes,
colocam pessoas que não percebem do que acontece na estrada a
investigar e apresentam soluções”,
que muitas vezes não respondem
aos desaﬁos existentes, lamentou.
De acordo com Ferro, as causas
das sinistralidades rodoviárias que
se veriﬁcam são profundas e exigem mudanças multissectoriais, e
sem a inclusão dos motoristas essas soluções não serão alcançadas.
A fonte explica que fora o excesso
de velocidade e a ultrapassagem
irregular, que, muitas vezes são
apontados como causas fulcrais
dos acidentes de viação, existem
outros factores que cooperam para
a prevalência de desastres rodoviários que ceifam a vida de inúmeros
moçambicanos.
Explicou, por exemplo, que uma
das causas da sinistralidade rodoviária prende-se com a deﬁciente
ﬁscalização por parte das autori-

dades. segundo constata, as autoridades, ao invés de fazerem o seu
trabalho, concentram-se em protagonizar “sessões de caça” aos motoristas com o objectivo de identiﬁcar uma irregularidade que seja
suﬁciente para tirarem proveito.
Deste modo, continua, a inspecção
torna-se inexistente.
E não só, acrescenta, para além
de problemas na sinalização, vias
de acesso, deve haver um trabalho
árduo entre o motorista do transporte público e semicolectivo e o
patronato. Fundamenta que esta
última situação deve, inequivocamente, ser resolvida, porque os
acidentes de grande magnitude
envolvem, quase sempre, transportes públicos ou semicolectivos.

Corrida pelas receitas
Ferro diz haver necessidade de
uma especial atenção sobre os motoristas destes transportes, porque
eles se encontram a trabalhar sob
pressão causada pela necessidade
de cumprir as receitas.
“O acidente é provocado pelas vias
de acesso e stress do motorista. O
motorista é mandado parar de dois
em dois quilómetros, e o patrão,
por outro lado, exige a receita e o
motorista começa a correr”, referiu.
“Os patrões não estão preocupados em fazer manutenção das
suas viaturas, e as multas caem no
motorista. O carro, quando não
tem inspecção, a multa cai sobre o
motorista, lhe é retira a carta, deixa de conduzir, mas, o carro continua a circular. Vem outra pessoa
e ocupa o mesmo lugar, porque há
falta de emprego e o perigo que o
carro apresenta continua. Então,
enquanto só se culpar o motorista
isso não vai se resolver”, disse.
No seu entendimento, “cada um
deve assumir a sua responsabilidade, o motorista, o peão, a polícia, o
patronato. Num país com muitos
acidentes, cada um deve assumir
a sua responsabilidade. O patrão
não é responsabilizado, todos queremos reduzir a sinistralidade, mas,
não se pode responsabilizar apenas
o motorista. Como é que vamos
acabar com os acidentes?”, questionou.
“Já viu as covas que há da Baixa
da cidade até Magoanine? Ou,
para os que fazem viagens interprovinciais, de Inhambane até
Zambézia? Há muitas covas, mas
o governo está lá e nada acontece”,
constata.
A fonte refere que algumas zonas
do país não têm sinalizações. “A
partir de Inhambane para o norte,
não há sinais. Mesmo aqui na cidade, há vias sem sinalizações”.

´,QWHQVLÀFDUDVFDPSDQKDV
de sensibilização”
Por outro lado, o Chefe da Educação no Departamento da Polí-

cia de Trânsito (PT), Rodrigues
Tchabane, explica que muitas acções têm sido feitas para incluir
todos os envolvidos no processo de
redução e mitigação de sinistralidades rodoviárias.
Explicou que têm sido desencadeadas campanhas de sensibilização com vista a impulsionar a educação rodoviária.
“Intensiﬁcamos as nossas campanhas de sensibilização, nas escolas, empresas, igrejas, terminais
rodoviários, e o objectivo é consciencializar. O recente acidente na
Manhiça teve como causa a ultrapassagem irregular. O condutor
deve fazer o estudo da via, para ver
se é possível fazer a ultrapassagem
com segurança. Queremos intensiﬁcar a sensibilização e melhorar
o comportamento dos condutores”, disse Tchabane.
Recordou que existem três aspectos que podem propiciar acidentes
de viação: o homem, o veículo e as
vias de acesso.
A fonte referiu que as campanhas
de sensibilização têm surtido efeito positivos, pese embora, considere a prevalência de condutores
renitentes à educação rodoviária.
A fonte enfatizou que a aproximação da quadra festiva impõe
muitos desaﬁos e assegurou que a
PT vai intensiﬁcar as campanhas
educativas e a ﬁscalização.
De acordo com a fonte, entre o mês
de Janeiro até o mês de Setembro,
foram registados 104 acidentes
de viação na província de Maputo, contra 89 casos registados em
igual período do anterior ano.
A fonte referiu que neste período foram registadas 128 mortes,
contra 89 registadas em 2020, no
intervalo em referência.

“Vidas perdidas”
Depois do acidente que ceifou
mais de 30 pessoas, no posto administrativo de Maluana, distrito da Manhiça, veriﬁcou-se mais
uma tragédia, no mesmo distrito,
que dizimou uma dezena de pessoas.
O sinistro ocorrido há quase três
semanas envolveu um transporte
semicolectivo de passageiros e um
veículo ligeiro e culminou com a
morte de 17 pessoas e o ferimento
de outras quatro, que se encontram
internadas. Entre as vítimas mortais, contabilizam-se três crianças.
O acidente ocorreu por volta das
15h00 daquele sábado, na localidade 3 de Fevereiro, distrito de Manhiça, província de Maputo.
No local, 15 pessoas perderam a
vida, e a décima sexta não resistiu
aos ferimentos, já no Hospital distrital da Manhiça, sendo que, o último não sobreviveu quando estava
a caminho do Hospital Central de
Maputo.
A situação voltou a fazer soar os
alarmes sobre a segurança rodo-

viária, principalmente envolvendo
os transportes públicos e semicolectivos.
O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, dirigiu, dias
depois, uma sessão extraordinária,
na Manhiça, que juntou alguns
membros do executivo a nível da
província, autoridades religiosas,
tradicionais e sociedade civil, em

busca de soluções capazes de mitigar essas ocorrências.
Na ocasião, Parruque mostrou-se
agastado com os graves acidentes
que tem ocorrido na província de
Maputo e exortou as autoridades a
serem mais rígidas na ﬁscalização
e penalização dos infractores rodoviários.
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A MOZAL tem a honra de convidá-lo(a) a participar na reunião
pública semestral para as partes interessadas, que irá decorrer
no próximo dia 23 de Novembro de 2021, terça-feira, pelas
09h00.
A reunião tem como objectivo colher e dar feedback
comunidade e a todo público interessado sobre
desempenho da Mozal no que concerne a Higiene, Saúde
Segurança
no
Trabalho,
Gestão
Ambiental
Responsabilidade Social Corporativa.

à
o
e
e

Para conﬁrmar a sua participação, queira por favor
contactar-nos, das 07:30 às 17:00, através dos seguintes
contactos:

•

Telemóvel: +258 843 200 093 ou 843 333 145;

•

Telefone: 21 735 132 ou 21 735 106 ou 21 735 000;

•

E-mail: orlando.fumbanhane@south32.net;
lucas.bande@south32.net.
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Plataforma Coral-Sul a caminho do Rovuma

Começou a odisseia do navio 2235
Por Fernando Lima (texto e fotos), na Ilha de Goeje, Coreia do Sul*

H

oras depois do frenético fogo
de artifício que marcou a
inauguração e o baptismo
da plataforma Coral-Sul
FLNG nos estaleiros da Samsung
Heavy Industries, esta segunda-feira,
três potentes rebocadores oceânicos
da empresa holandesa ALP Maritime
Services estão agora à proa do navio-fábrica, navegando em direcção à costa de
Cabo Delgado. Os rebocadores conseguem deslocar cada um 309,6 toneladas
a uma velocidade máxima de 19 nós,
qualquer coisa como 35,188 Km à hora.
Em Janeiro de 2022, sensivelmente daqui a 60 dias, o ”navio 2235” deverá chegar à bacia do Rovuma, com paragens
logísticas na Indonésia e nas Maurícias.
No estaleiro, e antes do baptismo, tecnicamente a plataforma era referenciada
como ”2235”, na explicação dos técnicos
moçambicanos que também participaram na construção da plataforma, número que corresponde aos navios já produzidos no estaleiro da ilha de Goeje.
Num bom ano de produção, os estaleiros podem produzir até 70 unidades navais. Na plataforma a estabelecer junto à
costa de Moçambique, nos três anos de
construção, houve o contributo de 6000
trabalhadores estabelecidos em quatro
continentes. A plataforma, uma das quatro feitas até agora em todo o mundo, é
a primeira desenvolvida para operar em
águas profundas.
Antes de sair da Coreia do Sul, o corte
de ﬁtas na inauguração da plataforma es-

teve a cargo do presidente Filipe Nyusi,
acompanhado pelo seu homólogo sul-coreano, Mon Jae-in e respectivas esposas. Como é tradicional na marinha de
todo o mundo, a embarcação-fábrica foi
baptizada pela sua madrinha, neste caso,
a esposa do presidente de Moçambique,
Isaura Nyusi. Segundo nos foi explicado,
a componente marinha da plataforma
insistiu muito na escolha de uma madrinha “para dar sorte ao navio”. O que
já não é tradição é o partir da garrafa
de champagne contra o casco do navio.
A ”MC” da cerimónia de segunda-feira
disse que haveria uma ”bebida tradicional coreana”, mas estouros só houve os
do fogo de artifício.
Outra componente tradicional que não
faz parte da plataforma. A queima permanente de gás extraído, um dos ex-libris das plataformas mais antigas. O
tubo de queima e chama está instalado,
mas só funcionará em caso de emergência, conforme explicação de Juan Carlos
Coral, 57 anos, o engenheiro de petróleos colombiano que é o chefe do projecto. Especializado em gestão de projectos
no MIT de Boston, já trabalhou antes na
Venezuela e no Egipto.

(VSHFLÀFDo}HVWpFQLFDV
A Coral-Sul FLNG vai ser ancorada a
sensivelmente 50 km da costa de Cabo
Delgado, cerca de 200 km a norte de
Pemba. Os trabalhadores da infra-estrutura serão transportados de helicóptero para a plataforma e os navios que
movimentarão o gás produzido, farão a
acostagem junto à plataforma. Trabalha-

Momentos derradeiros da Coral-Sul FLNG, junto aos estaleiros da Samsung Heavy Industries, em Goeje, Coreia do Sul

rão no navio fábrica, em simultâneo, 270
trabalhadores. Na viagem para o Rovuma, há três moçambicanos que estarão
envolvidos nas operações da plataforma
durante todo o percurso. Francisco Mat-

Nyusi e as Coreias

O

presidente Filipe Nyusi quebrou o seu jejum
em viagens ao exterior com um voo de mais de
12.130 quilómetros para a Coreia do Sul, onde
abriu mais uma etapa no desenvolvimento do
projecto de exploração de gás natural em Moçambique.
A oposição (sobretudo dentro do seu próprio partido),
engoliu em seco, depois de ter sugerido hipotéticos receios na ausência da assembleia anual das Nações Unidas
em Nova Iorque e, mais recentemente, a não comparência em Glasgow, na COP26 sobre as mudanças climáticas. O mesmo coro que exultou com uma hipotética
convocação a Londres, a expensas de uma acção litigiosa
interposta por um libanês, conhecido nos meandros dos
negócios de estaleiros navais como “o mestre dos subornos”.
Com problemas sem ﬁm à vista, na Área 1 e 4 na Bacia do Rovuma, o projecto da plataforma ﬂutuante na
zona de Coral Sul, abre uma parte de esperança para o
El Dourado dos biliões, com que sonham há quase uma
década milhões de moçambicanos. Ademais, regionalismos à parte, trata-se de um empreendimento numa das
províncias mais pobres do país, por sinal a zona de onde
vem o actual presidente.
Por estes vários motivos, era inevitável a deslocação à
Coreia do Sul e ao gigante industrial instalado na ilha
de Goeje, por coincidência, a área de onde é natural o
presidente anﬁtrião, Moon Jae-in.
No corte de ﬁtas que libertou a plataforma ﬂutuante
dos estaleiros da Samsung, Nyusi falou, sobretudo, para
os investidores do gás, em Cabo Delgado, prometendo
“tudo fazer para remover o último obstáculo”, até ser
restaurada “completamente a segurança e tranquilidade”,
posta em causa pela insurgência jihadista, que grassa na
província, desde 2017, e que em Abril deste ano levou
à interrupção do projecto da Área 1, liderado pela To-

talEnergies, e ao adiamento sine die da DFI (Decisão
Final de Investimento), na área 4, o projecto liderado
pela Exxon Mobil.
Nyusi frisou que “a paz e segurança” são fundamentais
para que haja investimentos, lembrando que “há avanços
assinaláveis” nas acções contra os jihadistas. Uma crescente segurança que “encoraja os investidores da Área 1,
liderados pela Totalenergies, a equacionarem a retoma
dos investimentos” em terra, no distrito de Palma.
Sobre as interrogações em relação ao recomeço dos projectos, Nyusi quis deixar uma nota positiva, referindo
contactos em curso, com as concessionárias, para deﬁnir
“os momentos certos” para a retoma da construção da
fábrica de liquefação de gás, na península de Afungi, mas
sem qualquer alusão a datas.
No ﬁnal da sua intervenção, uma deu nota diplomática apoiando “os recentes desenvolvimentos no diálogo
inter-coreano” e o papel de Moon Jae-in na normalização político-diplomática entre os dois países da península coreana. Historicamente, foi com a Coreia do
Norte que Moçambique teve relações intensas. Milhares
de moçambicanos receberam treino militar da Coreia
do Norte, uma parte do armamento do país teve essa
proveniência e, mais recentemente, mesmo com sanções
económicas impostas pelas Nações Unidas, relatórios
internacionais reportaram a presença de barcos de pesca
norte-coreanos em Maputo e a importação de peças sobressalentes para equipamentos militares.
Os tempos são outros. Entre outros desenvolvimentos
notáveis, a Kogas é parceira do investimento na área 4
e a Coreia do Sul tem agora uma imponente embaixada
na zona aﬂuente da Julius Nyerere. A Coreia do Norte
gere, actualmente, o seu relacionamento com Maputo
a partir de uma modesta representação diplomática na
África do Sul.

sinhe é técnico de ”controle de operações” na sala de comando do navio. Ele
estagiou dois anos em Inhassoro com a
Sasol, antes de vir trabalhar para a Eni
na plataforma.
Cada 28 dias haverá uma rotação de
pessoal no navio fábrica, que tem dor-

mitórios para 350 pessoas à proa, num
edifício com oito andares comportando
sala de jogos, biblioteca, cinema e ginásio. A messe e a cozinha são exploradas
pela empresa francesa CIS com pessoal
português, como é o caso de Duarte
Marques, natural de Vila do Conde. A

ementa, no dia da visita guiada para a
imprensa, tinha como opções lulas grelhadas, bolas de carne moída (meat balls)
com sparguetti e peitinhos de frango no
forno.
A plataforma é imensa. Tem 430 metros
de comprimento e ocupa uma superfí-

cie de quatro campos de futebol. Mesmo junto ao edifício da proa está a torre
de operações, o local mais nevrálgico da
plataforma. É neste ponto que entram
as tubagens subterrâneas e onde o navio
pode rodar sobre si mesmo em função
dos ventos e de outras condições meteorológicas.
O primeiro gás deverá jorrar dos seis
poços perfurados pela multinacional
italiana SAIPEM, logo no início do segundo semestre de 2022, mas previsões
optimistas, por parte da operadora italiana ENI, poderão antecipar a transformação do gás extraído a uma profundidade
que poderá ultrapassar os 4000 metros.
A comercializacao do LNG (gás natural
liquefeito) será feita em exclusivo pela
petrolífera BP durante 20 anos, com a
possibilidade da extensão do contrato
por mais de 10 anos.
Entre Janeiro e Junho, a plataforma
será estabilizada na área de exploração
por amarração a 20 cabos principais,
implantados no fundo do mar, a 2000
metros de profundidade. Dos cálculos
efectuados, os seis furos estabelecidos
na área 4 deverão produzir 3,4 milhões
de toneladas de gás por ano (mtpa). Em
2022, segundo o ministro da Economia e
Finanças, Adriano Maleiane, as receitas
ﬁscais deverão orçar os USD34 milhões.
Um ano de produção estabilizada deverá
colocar a contribuição ao ﬁsco na ordem
dos USD110 milhões. Os números mais
espectaculares registar-se-ão nas exportações, o que terá grande impacto na
formação do PIB e na estabilização da
moeda nacional.
O Coral-Sul é o mais modesto projecto

O gás e as avestruzes

A

imagem do pequeno colosso de aço branco e laranja,
deixando o estaleiro de
Goeje a caminho do Rovuma, restitui aos moçambicanos um
pouco da sua auto-estima, crispada
nas polémicas imagens captadas em
Glasgow, exigindo o ﬁm da exploração do gás em Moçambique.
A questão de fundo é que Moçambique e os moçambicanos terão que
conviver e saber conviver com ambas
as realidades nas próximas décadas.
Moçambique tem uma “facturinha”
na contabilidade da poluição e das
emissões de CO2, mas chega tarde
ao gás e ao carvão. O drama é que
o aquecimento global, o aumento
do nível da água do mar, as tais mudanças climáticas atingem todos. Os
grandes e os pequenos poluidores. E
um discurso “nós também temos direito”, assim mesmo, leva a pouco.
Independentemente de sermos pouco
poluidores, as zonas ribeirinhas da
longa costa moçambicana estão muito expostas aos fenómenos climáticos.
Não pudemos encolher os ombros ao
desmatamento assombroso de mangal
que se faz na zona de Nhangau, em
Sofala ou em Inhassunge, na Zambézia. Só para citar de memória. E de

pouco valem as acções de mitigação
num qualquer dia internacional, com
o apoio de uma ONG escalada para
o efeito, para plantar meia dúzia de
novos arbustos, distribuir camisetes e
refrescos pelos jovens que foram mobilizados para a “jornada de luta”.
A Vale está de saída e não é por antipatia. Virão eventualmente investidores indianos e chineses com muito
menos preocupações ambientais,
como o atestam já os projectos em
curso. Do carvão às areias pesadas.
Apesar de a Ncondezi pôr a sua melhor face apostando numa central térmica para Moatize a partir do carvão
de queima, é duvidoso que o investimento chinês venha em socorro do
último dos muitos projectos de energia anunciados para Tete. O presidente chinês, Xi Jinping, não foi à
COP26, mas esteve em Nova Iorque,
em Setembro, anunciando o ﬁm do
ﬁnanciamento de projectos para centrais energéticas movidas a carvão.
Os protestos dos jovens de Glasgow
não param a extracção do gás e do
carvão em Moçambique. Mas inﬂuenciam decisores públicos e os bancos
que alavancam os projectos. Na GrãBretanha há uma acção em curso para
travar o investimento britânico no

gás da bacia do Rovuma. O lobby dos
“Amigos da Terra” ou da “Justiça Ambiental” não pode ser minimizado ou
demonizado. O governo do dia tem
de ter em conta estas organizações
como parceiras. Como os que lutam
pelo não pagamento das “dívidas ocultas”.
Direitos nos assistem, sim, para a exploração de recursos e criação de melhores condições de desenvolvimento
com equidade. Mas os nossos governantes têm que ser melhores que a
primeira-ministra de Barbados, Mia
Mottley, que “incendiou” Glasgow
com o seu discurso sobre desigualdades e hipocrisia à escala global.
Há uma agenda conservacionista e
ambientalista em curso, mas precisa
de ser ainda mais profunda. Não ter
como denominador motivacional
a máquina calculadora, “porque os
doadores gostam”, “porque estes
projectos atraem fundos externos”.
Não podemos falar da preservação
da ﬂoresta e permitir que as elites
insaciáveis estabeleçam “buracos” na
nossa cobertura vegetal, detectáveis
por investigação de satélite. Não
podemos fazer só “Crescendo Azul”,
quando uma parte das licenças dos
predadores das costas e dos recursos

marinhos tem licenças a partir de
dentro. Exactamente como as concessões mineiras, que, depois, vão
parar nas mãos de exploradores sem
escrúpulos e muito pouco preocupados com discursos ambientais.
As energias renováveis ou as energias
limpas têm que ser opções de fundo
para contrapor facturas às facturas da
poluição. Não podem ser modismos
apenas. “Small is beautifull” (pequeno
é bonito). Há uma janela de oportunidade com tempos deﬁnidos e desgraçadamente bem apertados. Mas
que pode ser utilizada se essa for a
agenda de fundo.
E de nada vale o agitar de penas das
avestruzes de bico na areia, clamando
conspirações internacionais contra a
pátria amada. Na Coreia, há umas largas dezenas de engenheiros moçambicanos que, dando no duro desde
2013, começam a tratar o gás na segunda pessoa do singular. O mesmo
deveria ter sido feito para a área militar e securitária. Talvez não houvesse
Outubro de 2017 ou Março de 2021.
Talvez a Área 1 e a Área 4 fossem
mais presente que futuro incerto.
Porque a tal janela de oportunidade
tem um inexorável tic-tac encrostado
nas dobradiças.

da bacia do Rovuma. Na Área 1, a cargo
da TotalEnergies, a produção anual tem
uma previsão de 13,1 mtpa e a Área 4, a
cargo da Exxon Mobil, a produção estimada é de 15,2 mtpa anualmente.

*iVHFRQWURYpUVLDV
A produção de gás em Moçambique, que
já vem acontecendo há várias décadas na
zona de Pande e Temane, em Inhambane, não é isenta de controvérsia. A organização ”Justiça Ambiental” defende que
é um erro o estabelecimento de novos
projectos de gás e os seus parceiros internacionais, “Os Amigos da Terra”, intentaram uma acção em Londres para
bloquear os ﬁnanciamentos britânicos ao
projecto. Porém, o Primeiro-Ministro de
Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, defendeu na Conferência do Am-

biente COP26, em Glasgow, o direito
que assiste a Moçambique em explorara
os seus recursos naturais, nomeadamente
o gás e o carvão.
Quando foi lançada a fase decisiva do
projecto em Junho de 2017, a ENI e os
seus parceiros calcularam um investimento de USD7000 milhões. O consórcio envolvido na zona de Coral Sul e na
Área 4, tem como investidores, para alem
da ENI(25%), a Exxon Mobil (25%), A
CNPC (20%), a Kogas (10%), a Galp
(10%) e a ENH (10%).

(QJHQKHLURVPRoDPELFDQRV
reúnem com Nyusi
Depois da inauguração da plataforma,
Nyusi fez questão em se encontrar com
os engenheiros moçambicanos que trabalham no projecto - para a Eni, a ENH

e a Technip, uma das três empresas que
forma o consórcio de construção do navio-fábrica (sendo as outras a Samsung e
a JGC do Japão).
Há engenheiros que depois da formação
na UEM, a partir de 2013 ﬁzeram estágios na Sasol, depois na Universidade
Técnica da Eni e também na Inglaterra.
Nyusi expressou o seu orgulho por ver
os engenheiros moçambicanos elogiados
pelas autoridades coreanas, incluindo o
presidente Moon.
Depois de anotar que viu várias nacionalidades a desempenharem funções
técnicas no navio, Nyusi espera que um
dia encontre também moçambicanos a
trabalharem em plataformas no Senegal
ou na Tanzânia. ”Aproveitem bem esta
oportunidade única que tiveram”.
*Viagem a convite do MIREME

Notas de um quarentenado

F

oram necessárias 36 horas, entre aviões e aeroportos
para se ir de Maputo a Seoul, na Coreia do Sul.
Quando entrei no quarto do que foi um hotel da
cadeia Ramada Inn, já passavam 20 minutos das
zero horas de sábado, depois de madrugar à partida em Maputo, quinta-feira.
Não viajava para o exterior há dois anos. Mais dia, menos
dia, em Novembro de 2019 estive em Nova Iorque a acompanhar “o diário de Jean Boustani” em tribunal.
Também uma viagem maratona, mas muito mais agradável.
Os aeroportos estão uma lástima. A começar por Joanesburgo. Grande parte das lojas e restaurantes estão fechados. As
escadas rolantes, eventualmente para pouparem energia não
funcionam. A iluminação idem. Os trabalhadores, apossados de súbito cansaço, ocupam as cadeiras dos passageiros
que passam de olhar apressado na procura do próximo voo.
Doha, a metrópole do Qatar, não está muito melhor. A feira
do consumo está em serviços mínimos. Eventualmente pela
“guerra dos contentores”, o “stock” das lojas abertas é muito
menor e menos diversificado. Em Seoul, nas partidas, havia disponível para comer, um balcão da “Starbucks” com
sandes e café e um ainda mais manhoso quiosque, “Lotteries”, com “hamburgers” e batatas fritas passadas em óleo
requentado.
Mas vamos às chegadas (à Coreia), onde tudo parecia mais
sobrenatural.
Se bem me lembro, passei em pelo menos cinco controles
com aquele pessoal em pijama plastificado branco, com fitas azuis, máscara azul bebé e viseira protectiva. A esmagadora maioria dos jovens funcionários (voluntários, provavelmente) não falava inglês. Alguma simpatia e humanidade
atenuavam o ambiente intimidatório. A cada viajante foi
distribuído um cartão preso por uma fita à volta do pescoço.
Os organizadores da viagem prepararam uma pasta com
todos os documentos. Foi óptimo e funcionou quando a
comunicação entrava em crise. Era só entregar a pasta vermelha. Os jovens de pijama branco lá descobriam na pasta
o documento em falta. A isenção de quarentena de 14 dias,
à chegada, foi produzida em quintuplicado.
Depois do levantamento das malas, mais dois controles,
mais duas listas de nomes.
A noite e o frio tornavam o ambiente mais penoso. Finalmente, um autocarro climatizado. Uma viagem de 90
minutos para o hotel de quarentena. Um polícia retira os
cartões aos passageiros e confere os números com a lista.
O mesmo polícia tem lugar sentado junto à porta do autocarro.
O hotel está totalmente descaracterizado. A recepção é um
pequeno simulacro militarizado de mais brigadas de pijama
branco. Sei que é um grande exagero e os jovens agentes de
saúde pública não merecem a comparação. Mas, nas longas horas solitárias, no quarto de confinamento, pensei nos

comboios nazis quando levavam os prisioneiros aos campos
de concentração.
Mais listas, mais carimbos, desinfecção de malas, pastas e
mochilas. Mais um teste PCR. Uma ficha de plástico indica
o número do quarto. Cada um vai sozinho para o seu local de confinamento. Não há comida disponível, as paredes
não têm aquelas réplicas de aguarelas para dar um pouco de
personalidade ao aposento. Valeu-me a garrafa de água que
resistiu ao trânsito em Doha, uma caixa com quatro panquecas de fabrico industrial, uma embalagem de jam e uma
de manteiga. Alguns dos meus companheiros de quarentena, menos avisados, não levaram comida. Não puderam
entreter o estômago durante a noite.
Uma folha A4 sobre a secretária avisava: proibido abandonar o quarto, em caso de violação, um ano de prisão, uma
multa de 10 milhões de won (USD8.500,00), subsequente
deportação e proibição de entrada no país durante três a
cinco anos. Álcool e tabaco interditos nos quartos.
De um aparelho de som no tecto do quarto, uma voz grave
repisava as sanções a espaços e em várias línguas. Coreano,
árabe, chinês, japonês, inglês e russo.
As pequenas ilhas de liberdade eram a internet, o whatsapp
e a televisão. E as janelas que nos davam as vistas da natureza com as cores de Outono. Por uma destas vias se
ﬁcou a saber que a partida para a ilha de Goeje, onde está
o “quartel-general” da Samsung, não seria às 07.00H da
manhã, mas às 19.00H. Do 16º andar via as ambulâncias em frente do hotel prontas para levar infectados com
Covid-19 para outro local pré-deﬁnido, provavelmente
uma unidade sanitária. E os autocarros que chagavam
sempre com mais passageiros para a quarentena obrigatória.
Às 08.00H foi depositado o pequeno-almoço junto à
porta, num pequeno envelope térmico. As 12.00H veio
outro envelope correspondente ao almoço. Havia um saco
plástico cor de laranja berrante para depositar o lixo do
dia e colocá-lo junto à porta no exterior.
Um panﬂeto colorido avisava sobre os sintomas de
nove potenciais distúrbios psicológicos causados pelo
Covid-19 e o conﬁnamento. Também havia no folheto
12 sugestões para preservar a saúde mental durante a
quarentena.
Na noite seguinte, a caminho de Goeje, já liberto do
pesadelo do Ramada Inn na versão presidiária soft (branda), parámos na auto-estrada para uma primeira refeição
à nossa escolha.
Nunca me soube tão bem uma enorme tijela de massa
chao min com caldo de tomate picante.
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Chovem Amores... em cena

R

ené Girard, antropólogo
das religiões, contava-nos,
em 1994, as pérolas do jargão do “politicamente correcto” de então: «Um belo exemplo
é a substituição, por professoras
feministas, do termo seminário,
no tribunal sexista – porque o
termo provinha de seminário (sementeira) que por sua vez vem do
sémen (semente) - pelo de ovário!
Pode-se citar também o “código
sexual” oficialmente adotado pelo
Antioch College de Ohio, que
obriga os homens a avisar em voz
alta a sua parceira de que vão embarcar nesta ou naquela manobra
de amor: “Posso colocar minha
mão aqui? Posso avançar com os
meus dedos na sua pélvis e dar-lhes um certo movimento rítmico?”. Essas são - adiantava o antropólogo - as novas preciosidades
ridículas». Em 1994. Desde então
piorou muito e o “pensamento”
politicamente correcto tem vindo
a imbecilizar o mundo.
A última de que tive notícia foi a
de que um director de um reputado
festival de teatro em Portugal teria
rejeitado o espectáculo «Chovem
Amores na Rua do Matadouro»,
escrito por Mia Couto e Agualusa
por, apesar de ter gostado muito
desta versão cénica, “não querer no
seu festival a confusão de brancos a
escrever sobre pretos”. Num festival

que na sua última edição abriu e
fechou, e bem, com dois espectáculos de um dos melhores e veteranos
encenadores portugueses, o Rogério
de Carvalho, que é negro e que encenava peças escritas por caucasianos, repare-se. É tão estapafúrdio
que só pode ser um mau pretexto.
É, precisamente, deste excelente espectáculo, estreado na semana passada no CCU e que se manterá este
ﬁm-de-semana em cena, de que vos
falo. E contra a bisonha “clarividência” do tal programador, a peça já
tem marcada uma tournée em Portugal para 2022, marcando presença
em pelo menos doze cidades. Aceite
imediatamente por todos os outros
programadores pelo motivo mais
simples: porque merece.

Esta peça, que conhecêramos do
livro «O Terrorista Elegante», fora
escrita pelos dois escritores a convite do grupo Trigo Limpo – Teatro
ACERT, de Tondela, Portugal.
Desta vez, é co-produzida pela
Fundação Fernando Leite Couto e
pela Universidade Eduardo Mondlane/ Direcção de Cultura/ Eca,
mobilizou alunos e professores da
ECA (Escola de Teatro), e talvez
seja um espectáculo que marque um
antes e um depois na sinergia de
entidades em prol das artes de representação. Esperemos que sim, o
país está necessitado de uma maior
regularidade de espectáculos de teatro de qualidade.
A direcção do espectáculo é repartida por Vítor Gonçalves e Clotilde

Guirrugo, da produção encarregaram-se a Clotilde e o Pablo Ribeiro; a Cenograﬁa é de Évaro Abreu,
os Figurinos de Sara Machado, a
Sonoplastia coube a Pedro da Silva Pinto, a Luz a Quito Tembo, e
a Coreograﬁa a Ademar Chauque e
a música desenhou-a Shigeru Umebayashi.
Os actores (professores e alunos)
são igualmente da ECA e já os nomearemos.
A peça tem por base uma situação
bem divertida: Baltazar Fortuna/
Horácio Guiamba, um don Juan
de pacotilha, regressa da capital à
cidade, Xigovia, onde se perdeu de
amores e “desgraçou” três beldades, Mariana Chubichuba/ Violeta
Mbilane, Judite Malimali/ Angeli-

na Chavango, e Ermelinda Feitinha
(a mãe)/ Joseﬁna Massango, duplicada na sua ﬁlha/ Helena Tembe.
Porque regressa Baltazar? Para o
motivo confesso de matar (literalmente) os seus três amores de
outrora, a ﬁm de poder depois
prosseguir na capital a sua jornada
vitoriosa sobre o espírito feminino
sem que se lhe interponham fantasmas e remorsos. Quer limpar o
passado.
Com o que ele não contava é que
essas três mulheres estivessem
transformadas e imunes ao seu capital de persuasão com que contava
convencê-las da justeza da sua posição e intenções e o don Juan vê-se
batido no seu próprio terreno.
Estamos diante de um anti-don
Juan divertido e a peça evolui numa
lógica do inverso que se instala desde o início e sabiamente servida por
um discurso ﬂuente rico, que dá
textura e fantasia às personagens.
Bem carpinteirada e levada à cena
de forma muito eﬁcaz e com bom
ritmo, a peça conﬁrma que talvez
Horácio Guiamba seja o melhor actor da sua geração, e que há matéria-prima, técnica e artística para uma
nova era no teatro moçambicano.
Faça um favor a si mesmo, caro leitor, dirija-se nesta sexta e sábado ao
CCU, às 18h, e não perca este inteligente convite ao sorriso.

António Cabrita

Politécnica gradua 560 estudantes

A

Universidade Politécnica, a primeira instituição
privada de ensino
superior, no país, realiza,
este sábado, em Maputo,
a XXII cerimónia de graduação de 560 estudantes formados em diversas
áreas do saber fazer.
Trata-se de estudantes das
áreas de Administração

Pública, Auditoria, Contabilidade, Fiscalidade e Finanças
Empresariais, Direito Empresarial, Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, Formação
de Formadores, Gestão e Administração em Saúde, Gestão
Empresarial, Gestão Estratégica de Recursos Humanos,
Gestão Social e Desenvolvimento Local e Saúde Pública
e Medicina Tropical.

Fazem, ainda, parte deste grupo graduados em Administração e Gestão de Empresas,
Ciências da Educação, Ciências Jurídicas, Engenharia Civil, Engenharia Informática e
de Telecomunicações, Gestão
Financeira e Bancária, Psicologia, Turismo e Gestão de
Empresas Turísticas, entre outros.
Dentre as três unidades or-

gânicas e estruturantes da
Universidade Politécnica, o
Instituto Superior de Gestão, Ciências e Tecnologias
(ISGCT) vai lançar para o
mercado de emprego 314 quadros, dos quais 132 são homens e 182 mulheres.
O Instituto Superior Aberto
(ISA) contribui para a cerimónia com 144 formandos, dos
quais 48 homens e 96 mulhe-

():308%8)66%(%&3%
+)28)
%TEVXMVHSHMEHI3YXYFVSZSIHI1ETYXSTEVE
-RLEQFERI¡W5YEVXEW*IMVEWI(SQMRKSW

59%68%7*)-6%7

(31-2+37

:337'31)7'%0%)1',-13-3

1%4983-2,%1&%2),`,

1%4983-2,%1&%2),`,

'3146).37)9&-0,)8)

-2,%1&%2)1%4983,`,

-2,%1&%2)1%4983,`,

:MWMXI[[[PEQGSQ^0SNEW0%1PMKYITEVE
SYGSRXEGXIEWYE%K«RGMEHI:MEKIRW

res, e o Instituto Superior
de Altos Estudos e Negócios (ISAEN) com 102
proﬁssionais, dos quais 49
são homens e 53 mulheres.
Está igualmente previsto
para a cerimómia de amanhã, a presença do ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Daniel
Nivagara e do clérigo Dom
Dinis Sengulane.
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Mesa-redonda sobre Cabo Delgado

CDD junta personalidades

N

o âmbito da Plataforma
de Diálogo para a Resolução do Conflito em
Cabo Delgado, o CDD
organizou, nesta quarta-feira,
em Maputo, uma mesa-redonda, que juntou representantes de
instituições-chave na resolução
do conflito.
Tomaram parte do evento representantes do governo moçambicano, União Europeia, Banco
Mundial, missões diplomáticas
de Portugal, África do Sul, Suécia, Países Baixos, Reino Unido,
Confederação Internacional da
Cruz Vermelha, sector privado
internacional e organizações da
sociedade civil. O evento contou
ainda com a participação do embaixador de Portugal, António
Costa Moura, e do Alto-comissário da África do Sul, Siphiwe
Nyanda.
Facilitado pelo especialista do
CDD, Richard Rands, a mesa-redonda tinha como objectivo
aumentar a consciencialização
sobre a necessidade contínua de
ampliação do diálogo com as partes interessadas; transmitir conclusões do último workshop sobre
resolução do conﬂito em Cabo
Delgado; partilhar perspectivas e

ideias dos participantes sobre a
sensibilidade e gestão de conﬂitos
e diálogo futuro, bem como propor e discutir as próximas etapas
para enfrentar desaﬁos imediatos.
No encontro, foi reiterada a necessidade da criação de um grupo
centrado na reputação, competência e um nível elevado de acesso a
actores regionais ou internacionais “que escutam, envolvem, desenvolvem soluções, harmonizam
recursos, e comunicam com múltiplos actores no sentido de resolver conﬂitos em Cabo Delgado”.
O grupo será responsável por es-

tabelecer um caminho coerente
para a resolução do conﬂito em
Cabo Delgado, minimizando a
violência nas comunidades e promovendo uma paz sustentável.
Para tal, o grupo irá harmonizar
iniciativas e actividades especíﬁcas de actores, promover sensibilidade em relação a conﬂitos,
desenvolver e partilhar métodos
e conceitos estratégicos e aconselhar sobre o investimento estrangeiro com padrões internacionais.
A ﬁnalidade é ter uma província
protegida e próspera bem governada, permitir a retoma do

desenvolvimento económico estratégico, aumentar a conﬁança,
a estabilidade e boa governação e
evitar a propagação do extremismo violento.
Richard Rands fez notar que há
questões sensíveis que têm impacto sério no conﬂito e requerem envolvimento ao mais alto
nível. Tais questões passam por
convencer decisores políticos de
que apostar exclusivamente em
soluções militares não irá resolver o problema. “Essa abordagem continua falhando em todo
o mundo, como se pode notar na
Somália, República Democrática
do Congo e Sahel. Na ausência de
uma estratégia multidimensional
coerente para fazer face a condutores do extremismo violento,
o conﬂito irá, a longo prazo, aumentar”.

Extremismo violento
Na óptica de Rands, a experiência
global mostra que as operações
militares, por si só, não resolvem
o extremismo violento, particularmente quando esse conﬂito
tem como causas a privação socioeconómica, a marginalização
étnica, as desilusões inter-religiosas, e inﬂuenciado pelo comércio

ilegal e crime organizado, como é
o caso de Cabo Delgado.
Além disso, Richard Rands defende que a dependência exclusiva em abordagens militares é
mais susceptível de exacerbar o
conﬂito do que resolvê-lo. “Operações militares combinadas
podem desempenhar um papel
importante no estabelecimento
das condições para a resolução
do conﬂito, especialmente se forem cuidadosamente planeadas e
executadas de acordo com uma
estratégia coerente que inclua o
diálogo de resolução, apoio humanitário, desenvolvimento e iniciativas e luta contra extremistas
violentos”, frisou.
Para Rands, deﬁnir sucessos e
condições para a saída de forças
multinacionais, bem como acções
para melhorar a actuação das Forças de Defesa e Segurança, com
foco nos direitos humanos, faz
parte das questões sensíveis com
impacto no conﬂito. “É preciso
deﬁnir as condições de recuperação da conﬁança social para
permitir a retoma do LNG, como
condição para a realização dos
benefícios sociais e dos interesses
económicos estratégicos vitais”,
assinalou.

DPE Maputo e Xiyandla Xa Tiku unidos na proteção de alunos
A Direcção Provincial de Educação(DPE), Província de Maputo,
pretende reforçar a segurança dos alunos e das escolas face covid e
outros vírus. Para o efeito assinou um memorando de entendimento
com a Associação Xiyandla Xa Tiku.
O memorando visa o apadrinhamento da associação ao Governo da
Província, concretamente o sector da Educação em encontrar formas
e tornar as Escolas Mais seguras e livres de Vírus e Bactérias, no
caso actual pandémico, tornar as escolas locais seguros diante do
risco de contaminação pela covid-19, até se atingir nível ZERO.
1XPD )DVH 3LORWR VHUmR EHQH¿FLDGDV  HVFRODV  QRV GLVWULWRV
da Matola, Boane, Marracuene. Posteriormente o projecto será
replicado de forma global na província, abarcando 528 escolas e
mais tarde o País.
Assinaram
o memorando, Deolinda Alfredo Chaúque Cossa
(Directora provincial) e Vitorino Edmundo Landa (Director Executivo
da Associção Xiyandla Xa Tiko).
³ 2 PHPRUDQGR GH HQWHQGLPHQWR UHÀHWH R FRPSURPLVVR FRP R
JRYHUQR GD SURYtQFLD GH PDSXWR IDFH DR GHVD¿R GD SUHYHQomR GD
covid19. O memorando leva à sociedade o projectoEscola Segura,
Aluno Seguro- ESAS, uma proposta de prevenção nas escolas por meio
de um produto inovador, Macrofow, endonssado pela Organização
Mundial da saúde, pelo Ministério da Saúde e pelo INOQ. Esperamos
apoiar o governo no desenvolvimento da capacidade de prevenção
conytra covid19 no sector da educação tornando os alunos e escolas
mais seguros. as escolas e aluno seguros, hoje, são a garantia do
SUR¿VVLRQDOGHDPDQKm´D¿UPDVitorino Edmundo Landa (Director
Executivo da Associção Xiyandla Xa Tiko).
Vitorino Edmundo Landa (Director Executivo da Associção Xiyandla
Xa Tiko).
Segundo a explicação, o produto microfo..que será usado para
pulverizar as escolas e o hand sanitizer, quando aplicados levam
seis horas de tempo em acção, o que poderá facilitar em muito na
higienização dos alunos. “Uma vez que elas são crianças é importante
desinfectar ou lavar as mãos, mas nós como sociedade temos que
ser proactivos. O produto funciona juntamente com desifectante
do ar, é um composto. Temos o líquido assim como em gás. Para
além de desifectar as carteiras e as mãos, vamos desinfectar as

VDODV GH DXODV FRP XP SURGXWR FRP D GXUDomR GH VHWH GLDV´
A directora provincial de Educação, Deolinda Alfredo Chaúque
Cossa Deolinda Alfredo Chaúque Cossa, disse que AXIXATI traz
um projecto importante. “Esta parceria vem reforçar a capacidade
que a direcção provincial de educação já criou, sobretudo nos
recursos humanos. O apoio material enche-nos de alegria na
esperança de eliminar qualquer foco da covid nas escolas. O que
HVSHUDPRVpTXHGDVHVFRODVTXHLUmRVHEHQH¿FLDUSRVVDPRV
H[SDQGLUSDUDPDLVHVFRODVGDVSURYtQFLD6HUmREHQH¿FLDGRV
QDVHVFRODVFHUFDGH YLQWHPLOTXLQKHQWRVHRLWHQWD
alunos). nas 500 escolas falamos de 482 primárias e o restantes
secundárias e esperamos que a expansão a outras escolas possa
acontecer e ajudar a criar segurança porque queremos que
QHQKXPDFULDQoDHHVFRODVVHMDPIRFRGHGLVVHPLQDomRGDFRYLG´
$ &29,' WRUQRXVH XP GHVD¿R HQIUHQWDGR D QtYHO JOREDO
por colocar em causa todas classes de vida dos indivíduos em
sociedade. Apesar dos avanços nos esforços de encontrar uma
YDFLQD H¿FD] R YtUXV GD &29,' SRU VXD YH] UHLQYHQWDVH
causando novas ondas de contaminação e propagação estando
neste momento a enfrentar-se a quarta vaga que ceifa vidas no
ocidente. Está claro que a PREVENÇÃO continua a ser a melhor
estratégia de luta contra a COVID-19.
Segundo Vitorino Landa, o ESAS busca apoiar e capacitar o
governo com soluções na prevenção contra a COVID-19 no sector
da educação recorrendo a produtos inovadores de higienização
e desinfecção de efeito de longa duração, cujo manuseamento
poderá ser feito de forma autónoma por parte dos colaboradores
das dezoito escolas primárias e secundárias a serem abrangidas
nesta fase piloto.
³(VWH0(02GH¿QHQmRDSHQDVRFRPSURPLVVRHQWUHD$[L[DWLH
a Direcção Provincial de Educação, mas também com a promoção
do bem-estar sócio-sanitário nas escolas primárias e secundárias.
O MEMO estabelece responsabilidades, cujo efectivo desempenho
VLJQL¿FDUiLQHTXLYRFDPHQWHDUHGXomRGRVFDVRVGD&29,'
a curto prazo, o alcance do nível de contaminação Zero a médio
prazo; e, a protecção total dos colaboradores nas escolas a longo
SUD]R´D¿UPDRGLUHFWRUGD$;,;$7,
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GOtv Moçambique lança campanha “GOtv festive”
A GOtv Moçambique lançou, esta semana, a campanha “GOtv
IHVWLYH´ SDUD WRGRV RV VHXV FOLHQWHV 7UDWDVH GXPD LQLFLDWLYD TXH
visa proporcionar aos clientes uma oportunidade de se integrarem ao
processo de migração digital, experimentando melhores conteúdos
de entretenimento a preços acessíveis. Nesta quadra festiva, na
FRPSUDGR.LWFRPSOHWR GHVFRGL¿FDGRU standard e antena ao preço
~QLFR GH 07  R VXEVFULWRU JDQKDUi XP PrV JUiWLV GR SDFRWH
Essencial. A campanha é somente para os novos subscritores.

$LQGDQHVWHPrVD*2WY0RoDPELTXHODQoRXPDLVXPQRYRVXSHU
SDFRWHGHQRPLQDGR³*2WY6XSD´&RPSRVWRSRUPDLVGHFDQDLV
de: desporto, infantis, músicas, notícias e novelas. Este pacote
foi criado pensando nas necessidades e demandas das famílias
moçambicanas. Tem mais conteúdos para crianças, telenovelas para
RVDPDQWHVGHGUDPDHXPDVpULHGH¿OPHVHDFomR

Outro atrativo para os clientes: o TL Novelas é, desde o dia 8 de
Novembro corrente, um canal exclusivo da GOtv (posição 13) e
“A migração digital é irreversível e ninguém em Moçambique está DStv (posição 522). Para entreter as famílias moçambicanas foram
LPXQH j HOD &LHQWH GRV GHVD¿RV TXH D PDLRU SDUWH GDV IDPtOLDV lançadas novas telenovelas: Amores com Trapaça, Lágrimas de
enfrenta e associado à época festiva, decidimos manter a nossa Amor, A Que Não Me Deixa e Um caminho para o destino.
RIHUWDGR.LWLQLFLDOSDUDTXHQLQJXpP¿TXHGHIRUDGHVWDIDVH´GLVVH
Vanuza Cândido, Directora de Marketing, Comunicações e Relações Nesta segunda fase da migração digital, tem se registado especulação
de preços na compra do Kit completo. Por isso, recomenda-se que os
Públicas da MultiChoice Moçambique.
clientes comprem o produto somente nos revendedores autorizados.
+i PLO H XP PRWLYRV SDUD VH MXQWDU j HVWD IDPtOLD RV PHOKRUHV
canais nacionais estão na GOtv: STV, TV Miramar, TVM, TV Sucesso, Baixe o aplicativo MyGOtv, para actualizar a sua subscrição actual
Mega TV, Top TV, Strong Live, Media Mais TV e Gloom Channel. ou fazer upgrades e desfrutar do melhor conteúdo.

TV MUNIGA EM
EXCLUSIVO NA ZAP
Anúncio N° 03/2021
Contratação de Prestação de serviços de
Consultoria no programa “Igual: Direitos e
Democracia”
O CESC é uma organização da sociedade civil moçambicana,
DSROtWLFD H VHP ¿QV OXFUDWLYRV OHJDOPHQWH UHJLVWUDGD HP
22 de julho de 2009, e que trabalha ao nível nacional para
facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades
das Organizações da Sociedade Civil (OSC), com foco
no nível local, visando melhorar o nível e a qualidade da
participação do cidadão nos processos de desenvolvimento
em Moçambique.
O serviço de consultoria tem como objetivo fazer o Estudo
de Economia Política (EEP) para as regiões abrangidas pelo
3URJUDPD,JXDO³'HPRFUDFLDH'LUHLWRV+XPDQRV´ ,JXDO 
QXP SHUtRGR GH  GLDV 2 IRFR JHRJUi¿FR GR UHIHULGR
estudo são a província de Cabo Delgado e Vale de Zambeze
(Tete, Manica, Sofala e Zambézia).
O estudo será conduzido para informar o Programa “Igual:
'HPRFUDFLDH'LUHLWRV+XPDQRV´LPSOHPHQWDGRSHOR&HQWUR
de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC),
que tem duração de 4,5 anos e será implementado nas
províncias de Cabo Delgado e Vale do Zambeze (Manica,
Sofala, Tete, Zambézia), para além de ações de advocacia
de nível nacional.
Submissão de Propostas
As empresas interessadas e que reúnem os requisitos
necessários deverão apresentar a sua proposta técnica e
¿QDQFHLUDHPHQYHORSHVVHSDUDGRVHVHODGRV
As propostas devem ser submetidas até as 13 horas o
dia 10 de Dezembro de 2021 nos escritórios centrais do
CESC localizados na Av. Julius Nyerere n.º 258, Maputo –
Moçambique.
3DUD VROLFLWDU RV WHUPRV GH UHIHUrQFLD RX LQIRUPDomR
adicional, por favor envie um e-mail para: info@cescmoz.
org

'HVGH  GH 1RYHPEUR GH  RV FOLHQWHV
da maior operadora de televisão digital a nível
nacional, passam a visualizar os conteúdos e
programas do canal TV Muniga em exclusivo na
posição 4, na plataforma ZAP.
A Muniga TV é um canal nacional, com uma
programação generalista, que proporciona uma
diversidade de conteúdos educativos e interativos,
bem como, informação nacional e internacional,
entretenimento, reality shows, conteúdos infantis
e muito mais..
A incorporação do canal na plataforma, resulta
da estratégia de reforço e extensão de conteúdos
e programas nacionais, visando proporcionar a
todos os moçambicanos o que de melhor é feito
no País.
A presente iniciativa chega numa altura em que
D WHOHYLVmR RFXSD XP OXJDU VLJQL¿FDWLYR H GH
destaque na vida das famílias moçambicanas,
assumindo assim a ZAP, o contínuo compromisso
de assegurar uma oferta cada vez maior, melhor
e mais atenta às necessidades dos seus clientes.
A ZAP é a maior operadora de distribuição
de televisão digital por satélite em língua
SRUWXJXHVDFRPFDQDLVHPDOWDGH¿QLomR +' 
estando associada a família moçambicana
desde 2011, com cobertura a nível nacional e
internacional.
³20(/+2548(+Èe1$=$348('È48('È´
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Caso Manuel Chang:
tudo ganha ou tudo
perde

A

s acusações que pesam sobre Manuel Chang são extremamente graves. Não somente do ponto de vista do crime na
sua componente material em si, mas também em termos
dos danos económicos e sociais que o crime provocou, para
além dos problemas reputacionais que ele criou para o país, com
todas as consequências que daí resultaram.
Ele deve ser severa e exemplarmente responsabilizado pelos crimes
que pesam sobre si, não só fazendo-lhe sentir o peso das suas acções,
como emitindo, para os potenciais criminosos de colarinho branco,
a mensagem clara e inequívoca de que o crime não compensa.
Mas, para que a justiça seja de algum signiﬁcado e gratiﬁcante para
as vítimas do crime, deve também ser expedita. O prolongado processo de disputa de extradição de Chang entre Moçambique e os
Estados Unidos actua claramente no sentido de pôr em causa este
princípio, o que, por sua vez, contraria os ﬁns que qualquer sistema
de administração de justiça se propõe alcançar.
O que está a ser questionado não é o processo em si, mas os elementos que se encontram vertidos neste mesmo processo, acabando
por torná-lo mais político que meramente judicial.
Perante a decisão inicial, da parte do governo da África do Sul, de
extraditar Manuel Chang para Moçambique, surgiu a contestação,
não do governo dos Estados Unidos, mas de organizações moçambicanas da sociedade civil, no sentido de sugerir que não seria possível obter melhor justiça em Moçambique, pelo que Manuel Chang
deveria ser extraditado para os Estados Unidos.
A decisão tomada na semana passada pelo Tribunal de Gauteng
representa, por isso, uma grande vitória para estas organizações,
muito embora a intenção do governo moçambicano de recorrer da
mesma signiﬁque que ainda não é o momento para celebrações.
Há ainda duas etapas possíveis neste processo, podendo, cada uma
delas, levar meses antes da decisão sobre o destino ﬁnal de Chang.
Isso, se a intenção manifestada por Moçambique de recorrer directamente junto do Tribunal Constitucional da África do Sul (fazendo o bypass ao Tribunal Superior de Recurso) não se materializar.
Dentro de quase um mês passarão três anos desde que Chang foi
detido na África do Sul. A julgar pelo ritmo das decisões até aqui
tomadas, não seria demasiado pessimismo considerar a possibilidade de o tão esperado julgamento nunca vir a acontecer, seja em Moçambique ou nos Estados Unidos. Essa hipótese, ainda que remota,
não beneﬁcia a nenhum dos dois países.
Para o benefício da celeridade do processo, e para que todas as partes não saiam a perder, um dos dois lados deve ceder.
A insistência das organizações moçambicanas para que Chang seja
extraditado para os Estados Unidos funda-se na ideia geral de que a
justiça moçambicana não oferece garantias de um julgamento justo
e objectivo, com base no qual se vá extrair toda a verdade. Para
elas, é importante que Chang diga quem lhe mandou assinar as
garantias bilionárias e qual era o verdadeiro objectivo. Para que os
seus ﬁns se materializem, estas organizações estão preparadas a ir
até ao seu último centavo. Os Estados Unidos, aparentemente sem
nenhum esforço, só terão que agradecer.
Nem o julgamento actualmente em curso sobre as dívidas ocultas
ganhou ainda a credibilidade necessária para convencer estas organizações de que Moçambique está ﬁrmemente comprometido em
que a justiça seja feita. Há vários outros segmentos da população
moçambicana que também não acreditam, o que demonstra o nível
de cepticismo quanto à integridade das instituições públicas a que
se chegou em Moçambique.
Será Moçambique a parte que terá de ceder, no entendimento de
que uma vez concluído o processo nos Estados Unidos, Chang
pode regressar para enfrentar julgamento na sua terra, já que o contrário não é legalmente possível? Quais seriam as consequências
materiais de tal decisão? Ou será que ambas as partes continuarão
apostadas no tudo ganha ou tudo perde?

Ensaio quadrático sobre as sinergias
endémicas das funduras do Vale do Rift

O

quinto aniversário da nossa netinha foi oportunidade para juntar meia dúzia
de pessoas adultas e uma
quarentena de jovens. Tudo decorreu na quinta dos avós paternos, ou
seja, eu e a minha mulher, no Vale
do Infulene, por questões de acomodação logística. Vivo com a minha mulher numa casa grande que
abre sobre um corredor de areia que
vai até o riacho de Mulahuza. Neste espaço, eu tenho uma zona reservada à criação de porcos e coelhos,
patos e galinhas, enquanto que lá
para baixo a minha mulher dedica-se ao cultivo de hortícolas, desde
piripiri até cenouras.
No dia da festa, depois da evocação
dos nossos antepassados, a Débora levou as suas comadres a visitar
os canteiros, enquanto eu levava
os homens para a zona da criação
animal.
É evidente que entre eu e os meus
compadres tudo decorria no meio
de uma conversa animada, alimentada pelo cortejo das nossas noras
ou sobrinhas que nos iam servindo
daquilo tudo de que fossemos precisando, porque, como mandam as
boas normas da tradição africana,
onde há mulheres e jovens os homens não precisam de pedir: eles
estão ali para serem servidos.
O tom de conversa, entre eu e o
meu compadre, pai da nossa nora,
começou a subir desde que ele me
perguntou se eu gostava de futebol
ou não. E eu respondi que não. Que
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tação de Moçambique porque,
quando esta foi fundada, ele ainda
não tinha saído da Ilha da Inhaca,
onde trabalhava como enfermeiro;
se não sabes que o Ngungunhana
era, acima de tudo, um sanguinário;
que o Mouzinho de Albuquerque
foi, acima de tudo, o pioneiro da ﬁlosoﬁa de dividir para reinar; que o
primeiro ministro da Educação em
Moçambique foi Gideon Ndobe;
que, embora não se diga, as primeiras lideranças da Frelimo eram
constituídas por jovens assimilados;
que, onde se situa a sede provincial
do partido Frelimo, em Maputo,
funcionava um prostíbulo que foi
frequentado por três ou quatro elementos da liderança; que, no ﬁm de
contas, a perseguição a que foram
sujeitos os “improdutivos”, as prostitutas, as mães solteiras, os fumadores de soruma, os reaccionários,
os Testemunhas de Jeová, no fundo era uma vingança contra todos
aqueles que, ou por opção própria
ou por esquecimento ou por indiferença, não se tinham juntado
à Frelimo nas matas; se não sabes
que tudo o que nós temos, nós que,
apesar de tudo, somos uma ponte
intermédia, um pilar da ponte do
tédio que vai de uma margem para
outra, devemo-lo a nós próprios.
– Compadre – disse eu –, vamos celebrar o aniversário da nossa neta,
porque ela é fruto de uma coisa que
está a desaparecer do dicionário dos
jovens de hoje em dia: é o amor.
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o meu desporto favorito é a ginástica. Perguntou-me se, em Portugal, eu era adepto do Sporting,
do Benﬁca ou do Porto. E eu respondi que ser adepto de um desses
três clubes era sinal de vulgaridade. Perguntou-me qual é a minha
equipa. Associação Desportiva de
Tondela, respondi eu. E ele quase
que me dava uma bofetada. Mas,
bofetada mesmo, embora verbal, ele
deu-me quando disse que, em Moçambique, o meu clube não é nem
o Costa do Sol, nem o Maxaquene,
nem o Ferroviário e muito menos o
Desportivo. Perguntou-me qual é.
E eu disse, sem pestanejar, que sou
adepto e sócio pagante do Pipeline
da Maforga.
Perante o seu espanto, eu serenei-o e disse, sem levantar o tom de
voz, que tudo isso é uma questão
de fé naquilo em que acreditamos.
Se acreditas que, como aprendemos
nas aulas de História de Portugal, a
Dona Isabel, a Rainha Santa, surpreendida pelo seu marido a levar
pão às escondidas para os pobres,
disse que o que levava não era pão,
eram rosas, e o pão, de facto, se
transformou em rosas; se acreditas
que Dom Sebastião, rei de Portugal, desapareceu numa batalha no
Norte de África um dia qualquer
e há-de aparecer em Lisboa numa
manhã de nevoeiro e é por isso que
tem o cognome de “O Desejado”;
se não sabes que Samora Machel
não foi nem poderia ter sido membro fundador da Frente de Liber-
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O imperativo da desmosacanização
Por Severino Ngoenha e Carlos Carvalho
Em pleno desvelamento macabro
da diabolicidade humana do processo sul-africano, Desmond Tutu
aconselhou ao jornalista e ﬁlósofo guineense, Filomeno Lopes, a
não perder tempo a ouvir todo
o decálogo das perversidades humanas, mas a ocupar-se na busca
de soluções, o que se traduz – hermeneuticamente – no dístico que
ornamentava a casa do prelado em
Cape Town: How to turn human
wrongs into human rights?
A fenomenologia dos horrores da
BO – assim como as eventuais revelações de Chang nos EUA – não
vão nos revelar nada de substancialmente novo; “quem mais” e “quantos mais”, não mudarão a essência
da questão: o desmoronamento do
Estado em acto e, com ele, os ideais
de independência, unidade nacional e integridade territorial que,
desde a sua génese, ele tinha simbolizado e suposto incarnar.
À força de ouvir quotidianamente
o que, doravante, se tornou a telenovela macabra da nossa sacanização por Rosários, Nhanguemeles
e outros mosacanistas, corremos o
risco de sombrear na raiva da vingança e da lei taliónica de “olho
por olho” e assim ﬁcarmos cegos
ao desaﬁo fundamental com que
estamos confrontados: desconstruir
– no sentido derridiano – o chivalismo promíscuo e maﬁoso que
capturou (Mosca) o Estado, como
tem feito com coragem e abnegação a sociedade civil. Porém, o desaﬁo mais importante e mais difícil
é recolocar Moçambique nos carris
dos valores (políticos e morais) da
sua génese: um país unido, solidário
e com um direito atento, sobretudo,
aos mais fracos.
A lotaria da administração da justiça sorteou o juiz Eﬁgénio Baptista
para arbitrar o dilema existencial
e a encruzilhada histórica de Moçambique: uma viragem radical ou
o eclipse de um projecto de Moçambique unido e íntegro, objectivo (telos) sonhado e construído
com sacrifício e sangue de muitos
heróis. Se a escolha do juiz resultou do acaso, do destino ou de uma
predestinação, essa conotação e interpretação dependerá dos credos
ﬁlosóﬁco-teológicos de cada um,
pois o histórico de ideias, apesar de
disputas doutrinais milenárias e de
milhares de páginas escritas sobre o
assunto, não nos legou uma posição
unânime e deﬁnitiva. Contudo, por
uma questão de metáfora e da coincidência linguística de signiﬁcado,
o nome do meritíssimo escolhido
se presta a uma retórica reveladora.
Aqueles românticos, que apesar dos
pesares, aprenderam a amar este
país e o seu povo, até fazerem dele
o seu Édipo, esperam – com um
inconsciente freudiano – que o juiz
Eﬁgénio seja o Baptista que, mesmo que seja só com a presunção, ou
água benta, do também promíscuo
judiciário, ele escolha e possa, com
o julgamento em curso, baptizar o
advento de uma nova era: não de
uma justiça efémera da vingança
de Talião, não da lavagem das mãos

poncio-pilatiana sobre a sorte e
sofrimento de milhões de cristos
inocentes de que nosso país é
constituído, mas uma justiça católica – no sentido latino de universalis e fraternitas – valores que constituíram, sempre, os motes e pilares
de todas as revoluções liberais ou
socialistas e também a pedra angular de todas as nações que se constroem e resistem às metamorfoses
dos tempos e das circunstâncias.
Terá o direito penal a capacidade
e a pujança de assumir a tarefa titânica da reconstrução, que se tornou uma urgência dramática para
a nossa sobrevivência como país e
povo? Paul Ricoeur considera o
direito penal um escândalo intelectual, na medida em que acrescenta
um sofrimento ao sofrimento, o
sofrimento da pena ao sofrimento
do mal feito a uma outra pessoa ou
a uma comunidade; Karl Jaspers,
como resposta aos crimes da segunda guerra mundial, postulava a
necessidade de uma justiça que não
se limitasse a estabelecer os factos,
mas comportasse uma dimensão
catártica, e Desmond Tutu – contra
os crimes do apartheid e o perigo
da dissolução violenta da comunidade – sublinhava a necessidade de
uma justiça reconstituinte.
A nossa BO não pode jogar o papel de restauração nem de catarse,
não pelo escândalo intelectual de
acrescentar sofrimento aos rosários
e nhangumeles que estão em proeminência, mas porque o próprio
processo penal em acto é, na verdade, um palco do Game of Thrones,
onde elefantes, sem o mínimo cuidado pelo “capim” do pobre-povo,
se entregam a actividades nefastas
e niilistas. Senão, como explicar as
exorbitantes quantias de dinheiro
do miserável erário público que se
continuam a gastar com advogados,
em nome do falso patriótico repatriamento de Chang, sem compromisso com a verdade?
O Game of Thrones – adaptado
para a televisão por David R.R.
Martin, e inspirado na história dos
Stuarts da Inglaterra, até podia ter
sido retirado da história recente de
Moçambique, com o mesmo resultado: alianças, traições, complôs
(…) numa postura maquiavélica
da política, onde o príncipe – título
do livro mais conhecido do ﬁlósofo
Florentino – e não a polis (Aristóteles), ou a República (Platão) são
o centro da política, com todas as
baixezas da luta pela conquista do
trono que isso implica (compra de
votos e subalternidades no interior
dos próprios partidos, manipulação
das pertenças étnicas e regionais,
ﬁliações e direitos herdados) e com
monarcas a se fazerem rodear por
ricos cortesãos – chivais, nhangumeles, rosários, mas também ministros, juízes e deputados cujas
posições dependem, não tanto das
competências mas da subalternização, favores e proximidade com o
Napoleão do dia. Basta ver o Guiness dos homens (e famílias) mais
ricos de Moçambique, publicado
pela revista Forbes, para constatar a

relação intrínseca entre a potestade
e a riqueza.
As alianças, traições, complôs, sobre o fundo de um maquiavelismo
de busca nietzschiana de poder, demonstra que o julgamento da BO é
uma guerra de tronos, entre aqueles
que o perderam, aqueles que temem as consequências de perdê-lo,
e aqueles que se veem predestinados a conquistá-lo. Como diz o Zaratustra de Nietzsche “olhe só esses
supérﬂuos! Eles adquirem riqueza e
ﬁcam mais pobres. Eles querem poder
e, em primeiro lugar, a alavanca do
poder, muito dinheiro - esses desamparados! Veja-os subir, esses macacos
ágeis! Eles sobem uns em cima dos
outros e assim se empurram pela lama
e pelo abismo! Todos querem se aproximar do trono: é loucura deles - como
se a felicidade estivesse no trono! Frequentemente, a lama está no trono - e
frequentemente o trono também está
na lama.”
Numa recente poesia, muito sentida, Jorge Rebelo pergunta-se “Onde
nos perdemos?” O direito penal em
acto na BO pode punir desvios
invocando as leis e as normas (da
anormalidade ) em vigor. Mas é
esse anormal (imbuído no próprio
judiciário) feito norma que é preciso radicalmente modiﬁcar.
Depois da segunda guerra mundial, o tribunal de Nuremberga não
pôde julgar e condenar todos os
que simpatizaram e/ou se empatizaram com o nacional-socialismo.
Julgaram-se alguns como exemplo, mas o essencial foi a criação

de alicerces para um novo começo.
O mesmo aconteceu com o Japão,
com a França de Vichi ou o pós-fascismo na Itália de Mussolini,
ou o regime de Franco, na Espanha, ou o de Salazar, em Portugal.
Quando o que está em causa são os
fundamentos axiológicos do viver
comum, o direito é um instrumento útil, mas, esse braço do estado do
direito, precisa de um acto político
forte, que ele sozinho não pode
protagonizar. Cada dia que passa
damo-nos conta da multiplicidade
daqueles que foram coniventes e
estiveram implicados – por cumplicidade, negligência, superﬁcialidade, cobardia, indiferença, trafulhices – nas dívidas ocultas. Não
temos como julgar todos, nem BOs
suﬁcientes para albergá-los a todos.
Aliás, a normalização das boladas
ultrapassou, de longe, a nomenclatura política e tornou-se no modus
vivendi de parte da sociedade moçambicana. Como Nuremberga decretou os crimes contra a humanidade, a BO pode declarar os crimes
contra a moçambicanidade mas,
como aquela, não tem como punir
judicialmente a transmutação de
valores que se operou.
O desaﬁo existencial com que estamos confrontados é a coragem
política de retirar o poder usurpado pelo principado (como instituição de poder) e restituí-lo à polis,
à civis através de uma reforma, em
profundidade, das instituições, da
distribuição democrática de poderes e da redução drástica das prer-

rogativas presidenciais. Não é uma
questão de pessoas mas o imperativo ético-político de voltar à génese
e ao espírito do direito positivo; a
lei-mito fundadora de Roma é o resultado da conﬂuência e acordo entre pessoas de proveniência, crenças
e raças (é a Concórdia romana de
Lívio, mas está já presente no primeiro livro da história de Roma, Ab
urbe condita); a ideia platónica da
justiça (república) como harmonia
da alma (pessoa) com a cidade, e
submetida ao espírito da lei (Montesquieu) da divisão de poderes
como optimização da democracia.
A primeira República Moçambicana teve como primeira preocupação a Justiça e a redistribuição de
riqueza pelo povo e isso foi completamente esquecido no desenrolar dos acontecimentos a partir da
2ª Constituição que regulava a 2ª
República. Hoje está cristalino que
importa reescrever a axiologia e a
Constituição com alguns dos ideais
da Utopia que nos guiou. Com a
participação de todas as pessoas,
temos de discutir com o Povo as
grandes linhas do que deve ser o
nosso viver em comum, como deve
ser a organização do nosso Estado,
a repartição e limites dos três poderes ( Justiça, Legisladores e Executivo). Mas devemos ter cuidado
com o espírito principesco que
habita muita da nossa classe política e não só, porque não podemos
permitir a contaminação da actual
podridão que dia a dia nos suga e
ofende.

Catástrofe Bolsonaro
Por João Almeida Moreira*

O

presidente Lula da Silva
foi leniente ao lidar com os
envolvidos no escandaloso
Mensalão, no seu primeiro
governo. E o sucesso dos programas
sociais que desenvolveu deveu-se
ao trabalho de casa feito pelo antecessor, Fernando Henrique Cardoso (FHC), e não ao seu mérito
particular. Estes eram os principais
argumentos de Geraldo Alckmin,
candidato pelo PSDB, contra Lula,
do PT, nos debates da campanha,
dura e agressiva, de 2006.
Alckmin demoniza o Bolsa Família e outros programas sociais que
tiraram milhões de brasileiros da
miséria porque só se preocupa em
agradar aos patrões. No governo do
seu correligionário FHC, a ordem
foi privatizar sem necessidade e a
preço de banana. E não fosse a Procuradoria-Geral da República estar
nas mãos de um aliado, escândalos
do tipo do Mensalão teriam vindo
a público. Eis as respostas de Lula
nos ferozes frente-a-frente com
Alckmin daquele ano.
Em 2006, uma aliança entre os dois
soaria tão provável como Trotsky
aceitar ser vice de Estaline, como
Lobo Antunes prefaciar um livro
de Saramago, como fundir Fla e
Flu num só clube. E, no entanto, 16
anos depois, um, Alckmin, de saída

do PSDB, pode ser vice-presidente
do outro, Lula, ainda a referência
do PT. “Temos relação de muito
respeito”, disse o “petista”. “Ele tem
compromisso com a democracia”,
respondeu o ainda “tucano”.
Quem foi capaz de um prodígio
destes? The one and only Jair Bolsonaro.
Bolsonaro conseguiu ainda que Miguel Reale Júnior, o autor do texto
do impeachment de Dilma Rousseﬀ, o alcunhasse de BolsoNero e suspirasse por ela. E que o Movimento
Brasil Livre, grupo de meninos de
classe média que organizou as manifestações pela queda de Dilma e
a favor da “luta contra a corrupção
do PT”, agora chame o partido para
participar dos seus protestos contra
o atual presidente.
Fez que o colunista conservador
Reinaldo Azevedo, autor da expressão “petralhas”, uma mistura
de “petista” com Irmãos Metralha,
os bandidos dos livros da Disney,
convidasse Lula para uma entrevista laudatória, e levou o deputado
Alexandre Frota a admitir votar no
antigo sindicalista depois de perceber que os métodos da família
Bolsonaro, que defendia com tanto
ardor, são pornográﬁcos de mais até
para os padrões dele.
Um estudo dos psicólogos alemães

Markus Heinrich e Bernardette
von Dawans colocou um grupo de
pessoas sob teste de stress - precisavam de falar em público - e um
outro grupo numa situação cómoda. Notou que no primeiro os testados tenderam a colaborar e conﬁar
mais uns com os outros do que no
segundo. De acordo com pesquisa
do especialista em conexões sociais
Brene Brown, da Universidade de
Houston, a sensação de vulnerabilidade é condição central para o
indivíduo estabelecer relações com
os outros.
Os dois estudos explicam porque a
população se une com mais facilidade em situação de guerra do que
de paz. Por que no 11 de Setembro
de 2001 os nova-iorquinos saíram
à rua para se apoiarem, independentemente de origem, cor, classe
social. Porque durante a devastação gerada pelo furacão Harvey de
2017 tantos texanos mergulharam
para salvar conterrâneos sem lhes
perguntar em quem votaram, se
são ou não a favor do casamento
homossexual ou da legalização do
aborto, que religião professam.
O ser humano esquece as diferenças
e une-se, em nome da sobrevivência, perante catástrofes como um
furacão, um atentado, uma guerra.
Ou um governo Bolsonaro. (dn.pt)
*Jornalista
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Tou pidir

H

á dias, viralizou na rede social
(WhatsApp) uma colagem de duas
fotos, tiradas de uma transmissão
da Rádio e Televisão Portuguesa
(RTP) África, cobrindo a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP 26), que decorreu na
cidade escocesa de Glasgow. Na primeira
foto aparece a imagem do chefe de governo de Cabo Verde, com a seguinte legenda:
“Chefe de governo cabo-verdiano apresenta metas do país na redução da temperatura do planeta.” Em contraste, na segunda
imagem, aparece o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário,
com uma legenda em que se lê: “Primeiro-ministro de Moçambique apela à ajuda
para país enfrentar mudanças climáticas.”
A colagem das duas fotos gerou uma onda
de diversos e variados comentários, sendo
de destacar a censura ao modus operandi do
governo face a parceiros de cooperação a
nível interno e nas deslocações ao exterior.
Quase todos foram unânimes em lamentar “o espírito pedinte que tem norteado o
governo da Frelimo”. Na verdade, a participação de Moçambique na 26ª Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), faz todo o sentido. Por
um lado, porque o nosso país tem sido uma
das principais vítimas de eventos climáticos anómalos, desde as secas cíclicas que
se veriﬁcam no sul do País passando pelas
cheias que têm fustigado várias províncias,
até aos ciclones IDAI e Kenneth, que desgraçaram milhares de famílias no centro
e norte. Por outro lado, porque, longe dos

maiores poluidores e causadores das mudanças climáticas no mundo, Moçambique
está há mais de 15 anos a apostar num desenvolvimento económico baseado na extracção de recursos naturais, com destaque
para minerais. Moçambique, um país apetecível para a extracção do carvão mineral,
agora indesejado por muitos países, devido
ao seu efeito nocivo ao meio ambiente, não
escapou à impiedosa desmatação e delapidação das nossas ﬂorestas, autorizada pelos
dirigentes moçambicanos, que, “ﬁngindo
demência”, não travaram aquele fenómeno,
incluindo a saga do gás natural.
Se, por um lado, o nosso país pode se dar ao
luxo de reivindicar a posição de vítima das
mudanças climáticas, usando como exemplos vivos os ciclones Kenneth e IDAI, por
outro, o governo da Frelimo não tem poder
moral de esticar em demasia essas reivindicações. Já me explico.
Com efeito, enquanto os projectos de grande envergadura de exploração de gás natural do Rovuma não avançam, o nosso país
já tem um signiﬁcativo historial de extracção de recursos naturais que são comprovadamente causas das mudanças climáticas.
Para além da extracção do carvão mineral
em Tete, que, até agora, nenhum estudo
provou haver algum benefício superior aos
prejuízos, está o abate indiscriminado das
nossas ﬂorestas nativas um pouco por todas as províncias, também sem benefícios
conhecidos para o país. Os benefícios têm
ido para os madeireiros e seus associados
nacionais e estrangeiros.
Quem promoveu esse abate das nossas ﬂo-

SACO AZUL

restas? Não foi nenhuma potência mundial
presente na COP 26 em Glasgow. Foram
os frelimistas sedentos de riqueza à custa
dos recursos naturais que, segundo a nossa
Constituição da República, são pertença
de todo o povo moçambicano. Não foram
feitos apelos para implantação de indústria
transformadora, os toros foram sendo exportados e não há relato do que se fez com
as sobretaxas que eram impostas para todas
as exportações.
Viajando por terra, continuamos a ver camiões transportando, algumas vezes, madeira serrada e muitas vezes em toros. Será
o regresso em grande do contrabando da
madeira em toros? Enﬁm, retomando o
meu primeiro parágrafo, aquele naipe de
fotograﬁas que viralizaram colocaram-nos
na boca do povo. O povo quer ver um governo que mostra resultados do que faz, em
cumprimento do seu manifesto, e, lá no
ﬁm, apresenta o que pretende continuar a
fazer, contando com as suas próprias forças. Quer um governo que presta contas,
que apresenta resultados do esforço que
empreendeu com os recursos disponíveis.
A ajuda para fazer mais e melhor virá se
começar por mostrar relatórios claros e os
coloque à disposição de quem quiser ir ao
detalhe, lendo ou vendo as obras no terreno. É lamentável sermos ridicularizados,
não pela ida do primeiro-ministro à COP
26, para apelar à ajuda da comunidade
internacional, mas pela presença de Moçambique, apenas para a materialização
da política do tou pidir, como o gesto foi
baptizado.

Eu sugiro uma nova abordagem nestas circunstâncias. Moçambique não pode ser um
país de mão estendida. Insisto, mostremos
o que temos feito, os resultados que temos
alcançado com esses esforços e só depois
podemos explicar o que faríamos se tivéssemos mais recursos.
Em Outubro de 2021, Moçambique foi
o primeiro país no mundo a receber US$
6,4 milhões do Fundo Fiduciário do Banco
Mundial, pela redução de 1,28 milhões de
toneladas de emissões reduzidas de carbono, no ano 2018.
Depois de tantas práticas inaceitáveis, com
conivência dos dirigentes governamentais,
o “barulho” que a oposição, a sociedade civil e os órgãos de comunicação ﬁzeram, eis
que alguma consciência começa a ser criada
e iniciam esforços para reduzir as emissões
de carbono, combatendo o desmatamento
e a degradação ﬂorestal. Se todas as chamadas de atenção e sugestões que fazemos
fossem consideradas, imaginemos onde
este país estaria!
Mas muitas vezes não nos ouvem, o que é
mau, daí estarmos na cauda de vários índices, dado o falhanço do projecto da cinquentenária Frelimo. É mesmo uma pena
que dentro de portas passem a vida a inclinar a cabeça para os desmandos que alguns
dos seus camaradas fazem ao promover o
saque dos recursos naturais, e lá fora de
portas queiram se fazer passar por vítimas
imaculadas.
*Comunicóloga, Escritora, Política

Por Luís Guevane

Há esperança

A

lguém anda muito preocupado
com a questão das portagens que
vão ganhando forma. Mestre
pintor não consegue perceber a
relação entre a subida galopante do custo
de vida e o número crescente de portagens
plantadas em locais estratégicos. Mesmo
assim, conseguiu sorrir quando ouviu que
Moçambique aumentou o seu capital de
imagem com a recente autorização para a
venda diamantes. Ainda assim, percebeu
que existem outras lógicas que obrigam
a questionar a que distância conseguirá o
país posicionar-se consistentemente dos
“diamantes de sangue”. É que o “mercado negro” tem circuitos próprios e formas
originais de sobrevivência. A esperança
não está só na boa gestão do negócio dos
diamantes, mas sobretudo na qualidade
de democracia. Mestre pintor também
acompanhou os discursos em torno da
plataforma ﬂutuante para a extração de
gás natural. Por isso, encheu-se de alegria.
Nas condições de Moçambique, tradicionalmente país dependente da ajuda

externa, ter a maior plataforma ﬂutuante do
mundo não é só alegria, é ter consciência sobre quem são, de facto, os donos deste grande
negócio de extração de gás natural liquefeito.
Virou-se para o seu colaborador inspecionando a colocação do cinto de segurança. Cumprido este ritual, iniciou então a marcha. Passavam por uma das portagens em construção,
na estrada “Circular de Maputo”, pelas bandas de Chiango, quando o seu colaborador o
abordou com uma questão:
— Mas, Mestre, estão a colocar uma portagem aqui porquê? Parece que decidiram pôr
portagens em todo o lado. E se tivermos um
cliente que precisa passar por duas portagens?
— Vamos pagar uma vez e depois apresentar
o comprovativo em outras portagens, é o que
dizem. Isso se for num único sentido. Mas já
sabes como é, temos que esperar para nos certiﬁcarmos que isso é ou vai ser verdade.
— Mas, Mestre, mesmo assim, as taxas que
cobram nas portagens que estão a operar são
muito altas. Pior agora que o custo de vida
está a sufocar. Por que não cobram taxas razoavelmente mais baixas para aumentar o ﬂu-

xo e assim manter uma receita muito boa para
fazerem a dita manutenção da infraestrutura?
— Meu miúdo, o problema é que eles só
decidem sem ao menos ter por base estudos
transparentes. Falam de custos de investimento. Todos devíamos saber o valor desse custo.
Com o tempo, depois de fecharmos esse custo, as taxas deveriam obrigatoriamente baixar,
para ﬁcarmos somente com os custos de manutenção e os operacionais, não é? Assim, com
o tempo o custo de vida baixa pelo alívio das
taxas nas portagens…
— Mas, Mestre sempre diz que o segredo é a
alma do negócio. Vão recuperar os custos de
investimento, não vão anunciar patavina e depois ninguém vai questionar nada. É que, pela
força do hábito, ninguém vai controlar os níveis de recuperação dos custos de investimento. É uma boa bolada para o futuro.
— Aﬁnal quando se senta na escola, quando
se senta nas universidades, não é para ”ver” essas coisas? Se já pagamos os custos de investimento e as taxas cobradas continuam altas
é porque alguma injustiça está a acontecer.
É preciso travar isso. Mas, estás a perceber

meu miúdo, com essas coisas de negócio
de diamantes no mercado internacional
as coisas podem vir a melhorar. Depois
temos essa plataforma gigante que está a
caminho.
— Mestre sabe que há países que também
têm essas possibilidades, mas que os níveis
de pobreza extrema são altos. Para piorar,
têm uma elite bastante endinheirada, bastante rica, que causa forte admiração entre
os ricos dos países ricos. Agora, os pobres
desses países cheios de potencial causam
admiração entre os pobres dos países ricos.
Só pararam quando chegaram ao destino.
Já eram esperados pelo dono da casa que os
censurou pela demora. Reiniciaram os trabalhos de pintura mantendo em silêncio a
esperança por dias melhores, conscientes
do lugar da democracia na alimentação da
desejada transparência nos negócios das
portagens, do gás, dos diamantes… Elevando a qualidade de democracia, criamos
espaço para colher os melhores benefícios
da exploração dos recursos naturais de que
dispomos.
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30 NOVEMBRO 2021
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel

PROGRAMA
14h00 Receção dos Participantes
14h15 Sessão de Abertura
6 Pedro André
6António Costa Moura
6 Pedro Rebelo de Sousa
14h45 6Presidente Joaquim Chissano

Pedro André
Administrador Visabeira
Moçambique

Pedro Rebelo de Sousa
Presidente Conselho
Geral CCPM

Leonardo Simão
Director Executivo
Fundação Joaquim
Chissano

António Costa Moura
Embaixador de Portugal
em Moçambique

Presidente Joaquim
Chissano
Presidente R. P.
Moçambique 1986-2005
João Veloso
Pró-Reitor da
Universidade do Porto

15h00 Entrega dos Prémios Quadro de Honra
15h15 Homenagem aos vencedores dos Prémios
6Maria das Neves Rebelo de Sousa
6Joaquim Chissano
6Fundação Fernando Leite Couto – Óbidos
Pausa (5 minutos)

15h35 Academia como Apoio à Cooperação
Leonardo Simão (Moderador)
6João Veloso
6João Calvão da Silva
6João Samartinho
6Lourenço do Rosário
6Orlando Quilambo
6Rui Pedrosa

João Calvão da Silva
Vice-Reitor
Universidade Coimbra

João Samartinho
Pró-Presidente
I. P. Santarém

Lourenço do Rosário
Reitor Universidade
Politécnica

Orlando Quilambo
Reitor Universidade Eduardo Mondlane

Rui Pedrosa
Presidente I. P. Leiria

Joaquim Tobias Dai
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Direção CCPM

Manuel de Araújo
Presidente
Município Quelimane

Samora Machel Júnior
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Anabela Chambuca
Vencedora Prémio
Joaquim Chissano 2021
Administradora
Millennium BIM

Emília Pinto Miquidade
Doutorada Medicina
Universidade Porto
ONG vencedora
Prémio MNRS

Pausa (5 minutos)

16h35 Apresentação Livro “Dilema das Alianças”*
Joaquim Tobias Dai (Moderador)
6Manuel de Araújo
6Samora Moisés Júnior
Pausa (5 minutos)

17h10 Painel Sociedade, Talento & Empresas
Pedro Rebelo de Sousa (Moderador)
6Anabela Chambuca
6Emíia Pinto Miquidade
6Daniel David
6Mia Couto
6Pedro Matias
6Rui Motty

Daniel David
PCA Soico

Mia Couto
Escritor

Pedro Matias
PCA ISQ

Rui Motty
Optocentro

Pausa (5 minutos)

18h40 Encerramento
6Adriano Maleiane**
6Rui Moreira de Carvalho
* A receita da venda dos livros reverte para a FUNDASO (Fundação SOICO)
** A confirmar

Assista aqui
em livestream
Meeting ID 627 095 8816
APOIO

Adriano Maleiane**
Ministro Economia e
Finanças de Moçambique

Rui Moreira
de Carvalho
Presidente Direção CCPM
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Simplesmente penoso!
Por Paulo Mubalo

C

ontinua a ser bastante penosa a caminhada
dos Mambas em busca
da glória e credibilidade
perdidas, não sendo de estranhar que, na recente campanha
de qualificação para o Mundial-2022, agendado para Qatar,
a nossa selecção tenha terminado em terceiro lugar, com quatro
pontos, à frente do Malawi , que
somou três pontos, todos conseguidos no confronto contra a
chamada equipa de todos nós.
Na verdade, temos assistido profusamente, ao longo destes anos,
a vários desaires, situação que coloca a nu as fragilidades de uma
nação inteira, no que ao desporto,
concretamente, o futebol de alta
competição, diz respeito.
E vem dai que com medidas à
aspirina, a Federação Moçambicana de Futebol vai ensaiando
a mudança de seleccionadores,
sendo que em alguns casos acaba
contratando técnicos com experiência duvidosa, tal como foi o
caso de Horácio Gonçalves, tido,
por muitos segmentos, como uma
verdadeira burla.
Mas a vitória desta terça-feira
diante do Malawi, por uma bola
sem concorrência, em partida realizada no Benin, reavivou alguma
dose de optimismo no seio de alguns adeptos dos Mambas, pois
até então havia o sentimento de
total frustração e desespero, uma
vez que não se via uma luz no
fundo do túnel.
Há, por conseguinte, no seio desses adeptos, um certo optimismo,
dai que estejam já a sonhar com
o chamado take-oﬀ, ou seja, a
descolagem, segundo a teoria rostowiana.
Mas, claramente, os que assim
pensam enganam-se redondamente, até porque, como sugerem
vários entendidos em desporto a vários níveis, há que tomar
medidas mais arrojadas, como a
necessidade de as selecções passarem a se beneﬁciar de períodos
de preparação ao mais alto nível, antes de se apresentarem em
qualquer competição, sobretudo
internacional; a necessidade de
passarem a realizar-se torneios e/
ou campeonatos nacionais, o que
conferiria aos jogadores mais traquejo e ritmo competitivo; a necessidade de se evitar a realização
de torneios de preparação apenas
nas vésperas de eventos oﬁciais,
pois aﬁgura-se contraproducente,
uma vez não bastarem para potenciar as qualidades dos talentos descobertos numa ou noutra
modalidade, e, por ﬁm, a aposta
em projectos especíﬁcos em cada
modalidade, projectos claros para
o seu crescimento.

A derrota diante do Malawi foi a gota que fez transbordar o copo

2ÀPGHMRJXLQKRV"
A estreia de Chiquinho Conde
nos Mambas não foi das melhores, pois estes sofreram uma
pesada derrota diante da Costa
do Marﬁm, por três bolas sem
concorrência, uma partida que,
segundo apontam analistas desportivos, foi caracterizada por um
espírito de determinação, sentido
de responsabilidade e, sobretudo,
querer, não obstante alguma falta
de sincronização na transposição
da bola de defesa ao ataque.
Aliás, a precipitação, a verdadei-

ra inimiga de perfeição, deu azo
a que Moçambique não conseguisse traduzir em golos algumas situações que foi criando,
contrariamente ao adversário que
foi mais objectivo. Dai a posição
unânime de que, a vitória da Costa de Marﬁm deveu-se a um demérito nosso e não exactamente
ao mérito da equipa contrária.
Ou seja, a entrada de Chiquinho
Conde nos Mambas veio dar uma
lufada de ar fresco, não só pelo
facto deste estar a rejuvenescer
a equipa de forma gradual, mas

sobretudo pelo facto de estar a
procurar aliar a juventude com a
experiência.
Aliás, apesar de as escolhas de
seleccionadores nunca serem consensuais, o certo é que com Chiquinho Conde, pelo menos não
chamou jogadores tidos como
“desconhecidos”, sem histórico,
numa clara banalização da selecção.
Já com Horácio Gonçalves, ﬁcou provado que a qualidade
técnico-táctica e a capacidade de
liderança do seleccionador nacio-

nal eram deveras questionáveis.
Havia, ainda, o senão de o seleccionador não se fazer respeitar,
para além de que não fazia sentido convocar jogadores que militam no estrangeiro, para, pura e
simplesmente, ﬁcarem no banco.
E havia outros que não se apresentavam ao centro de estágio, o
que não passava de uma autêntica
aberração.
Alguns segmentos chegaram a
dizer que Horácio Gonçalves era
tão fraco que mesmo no Costa do
Sol nunca levou a equipa a jogar
futebol vistoso.
Em suma, o que Chiquinho
Conde precisa é de mais estabilidade, de menos pressão e intromissão por parte da FMF, e,
sobretudo, de tempo para mostrar
as suas potencialidades em termos de processos de treinamento,
num pais onde, aos poucos, a formação está a tornar-se uma miragem. E, consequentemente, sem
muitas opções tácticas, pois as actuais estrelas, paulatinamente, vão
atingindo o seu auge em termos
de rendimento, ao que seguirá um
processo inverso de regressão. Infelizmente!.
Há, por isso, que semear hoje
para plantar amanhã, pois caso
contrário continuaremos a ser os
últimos na tabela classiﬁcativa
nas diversas competições em que
participarmos.
Os dados estão lançados!

Clubes e FMF desavindos

A

composição do Moçambola do próximo
ano, em termos de
equipas que vão corporizar a prova, continua uma
incerteza , pois o Desportivo
de Maputo e o Textáfrica de
Chimoio recuaram na decisão
anteriormente manifestada,
de tomarem parte no certame,
alegando suposta ilegalidade
da Federação Moçambicana
de Futebol (FMF).
É claramente um caso que continua a alimentar acesos debates, não só nos meios de comunicação social, como noutros
segmentos da sociedade, sobretudo os ligados ao futebol.
Sabe-se que a liguilha apura a
12 ª equipa que vai juntar-se às
outras formações que têm a manutenção garantida, numa prova ganha pela equipa da ABB,
no seu primeiro ano de estreia
no Moçambola, sendo assim,
de parceria com o Ferroviário
da Beira, representante de Moçambique nas afro-taças.

Dos três clubes retro-mencionados,
dois decidiram, numa espécie de
volte-face, apresentar um ponto
prévio antes do inicio do torneio,
alegando que, depois das consultas feitas junto das suas respectivas direcções, não encontravam
nenhuma razão para tomar parte no
alegado evento, por ser ilegal.
Estranhamente, o Matchedje de
Mocuba, que também se encontra
na zona de despromoção, mostrou-se disponível para o sorteio, talvez convencido de que, estando
melhor posicionado que os outros,
teria mais chances de almejar esse
desiderato.
Entretanto, a Federação Moçambicana de Futebol, lançou apelos no
sentido de o Desportivo e o Textáfrica reconsiderarem a sua posição,
isto é, tomarem parte no certame,
mas este desejo não foi aceite, tanto pelos alvinegros, como pelos
fabris.
Sabe-se que antes, o Textáfrica, Desportivo e Matchedje e as respectivas associações
provinciais,
tinham-se
reunido com a FMF para discutirem

as condições de disputa da liguilha.
Por outro lado, existe o entendimento de que a decisão da realização da liguilha foi unilateral,
ou seja, apenas da Federação Moçambicana de Futebol, para além
de que a mesma é suspeita de estar
cheia de vícios e ilegalidades insanáveis.
Aponta-se, ainda, que a FMF não
tem competência para determinar
quem sobe ou desce, tendo já sido
remetida uma providência cautelar
ao tribunal para impugnar a realização da liguilha.
Sabe-se que as associações provinciais submeteram um abaixo-assinado exigindo a realização de uma
Assembleia Geral Extraordinária,
para se ultrapassar o problema,
bem como discutir o regulamento
das competições.
De realçar que esse imbróglio é do
conhecimento da Secretaria de Estado do Desporto, uma vez que os
clubes lesados submeteram àquela
instituição uma carta aclarando o
problema, concretamente, que a
referida decisão foi tomada unilateralmente pela FMF, e tornada

pública no dia 18 de Agosto
de 2021, sob alegação de que a
próxima edição do Moçambola
seria disputada por 12 equipas,
e não as habituais 14, em face
da não realização dos campeonatos provinciais, devido às restrições impostas pela Covid-19.
Para os clubes visados, o cerne da questão prende-se com
o facto de ter-se adoptado uma
decisão à margem da Assembleia-geral da Liga Moçambicana de Futebol, ou em última
instância a Assembleia-geral da
FMF, órgão que tem competência para deliberar validamente
sobre a alteração do modelo do
Moçambola, liguilha ou poule,
implicando a alteração da composição das equipas.
Outrossim, a realização da
liguilha em Vilankulo é tida
como contraproducente, pois
a acontecer nesse local, agudi]DULD D VLWXDomR ÀQDQFHLUD GRV
clubes em alusão.

Savana 19-11-2021

PUBLICIDADE
DIVULGAÇÃO

Verde de longe, mas longe de ser verde
RVLVWHPDGHFHUWL¿FDomRKLGURHOpFWULFDSURPRYLGRSHOR*DELQHWHGH0SKDQGD
Nkuwa
3RU'DQLHO5LEHLUR
VDWLVID]HU HVWHV UHTXLVLWRV GH FDXGDO D %DUUDJHP GH 0SKDQGD 1NXZD VRIUHULD VpULRV
1R¿QDOGH2XWXEURD-$SDUWLFLSRXQXPFXUVRVREUHDVQRYDV³1RUPDVGH6XVWHQWDELOLGDGH+LGURHOpFWULFD´ +66QDVLJODHPLQJOrV TXHUHLWHURXDVTXHVW}HV LPSDFWRVHFRQyPLFRV
2SURMHFWRpQHJDWLYRGHPDLV"eVyWHQWDUQRYDPHQWHFRPPpWRGRVÀH[tYHLVHUHTXLVLH SUHRFXSDo}HV UHODWLYDV D FHUWL¿FDo}HV GLUHFWUL]HV PHOKRUHV SUiWLFDV LQGXVWRV08,72IUDFRV0XLWDVGHVWDVIUDTXH]DVGR+66GHYHPVHjDGDSWDomRGRVVLVWHPDV
WULDLVHRXWURVPpWRGRVQmRYLQFXODWLYRVTXHWHQWDPDERUGDURVLPSDFWRVGHYDVWDGRUHVGDVPHJDEDUUDJHQV2EHQHItFLRSDUDDLQG~VWULDpTXHHVWHVPpWRGRV GHFHUWL¿FDomRjVQHFHVVLGDGHVGHSURMHFWRVHVSHFt¿FRV1mRVyWHPGHVHUVX¿FLHQQmR VmR YLQFXODWLYRV VmR RSFLRQDLV H SRGHP VHU FRQFHELGRV GH IRUPD D VH WHPHQWHVLPSOHVSDUDVHUUHQWiYHOHUiSLGR±WHPSRpGLQKHLUR±FRPRpHVWUXWXUDGR
DGDSWDUHPDRVGHVHMRVHLQWHUHVVHVHVSHFt¿FRVGRVHFWRU7XGRLVWRHQTXDQWR GHIRUPDDEHQH¿FLDURkPELWRGHLQWHUHVVHHFRQWURORGRVSURSRQHQWHVGRSURMHFWR
WDPEpPFULDDLOXVmRGHVHUPDLV³VXVWHQWiYHO´RXTXDOTXHUTXHVHMDDQRYD $VVLPDVIUDTXH]DVGRSURMHFWRSRGHPDWpVHUXWLOL]DGDVGHIRUPDGHOLEHUDGDHHVWUDWpJLFD
WHUPLQRORJLDGHPDUNHWLQJGDODYDJHPYHUGH$VGL¿FXOGDGHVHQYROYLGDVQDWHQ$QDOLVDQGRDDYDOLDomRGDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVHDIRUPDFRPRR+66GH¿QHDVERDV
WDWLYDGHUHJXODUHPHOKRUDUTXDOTXHULQG~VWULDVmRFRPSUHHQVtYHLV
HPHOKRUHVSUiWLFDVHPSULPHLUROXJDUpEDVWDQWHYDJRHDVGLIHUHQoDVHQWUHDVERDV
6H DV QRUPDV GLUHFWUL]HV H UHTXLVLWRV IRUHP IXQGDPHQWDGRV QD FLrQFLD H LQFRUSRUDUHPGHIRUPDKRQHVWDDVQHFHVVLGDGHVHFXVWRVKXPDQRVHDPELHQWDLV H DV PHOKRUHV SUiWLFDV GD LQG~VWULD VmR SHTXHQDV H LQDGHTXDGDPHQWH GH¿QLGDV (P
LVVRUHSUHVHQWDUiXPDWDUHIDLPSRVVLYHOPHQWHDVVXVWDGRUDSDUDDVFRUSRUDo}HV VHJXQGROXJDUXWLOL]DPpWRGRVIUDFRVRXQmRHVSHFL¿FDOLPLWDDXWLOL]DomRGHFHUWRVPpVHTXHU FRQVLGHUDUHP 6H RV UHJXODPHQWRV IRVVHP MXULGLFDPHQWH YLQFXODWLYRV WRGRVSUREOHPiWLFRVHDVXDLPSODQWDomR(PWHUFHLUROXJDUHVWDEHOHFHSDGU}HVEDL[RV
OLPLDUHVOLPLWHVVXSHULRUHVHWF
LPSRULDPJUDQGHVULVFRjFRUSRUDomRXPDYH]TXHHVWHVSURMHFWRVPXLWDVYH3RUH[HPSORDRDYDOLDUDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRGHHVWXID *(( UHODFLRQDGDV
]HVQmRFXPSUHPVHTXHUDVQRUPDVPDLVEiVLFDV2VJUXSRVHQYROYLGRVQDWHQFRPXPSURMHFWRHPYH]GHDYDOLDUDVHPLVV}HVFRPEDVHQRVHXLPSDFWRQRFLFORGR
WDWLYDGHPHOKRUDURVSDGU}HVGDLQG~VWULDHVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHPHFDQLVPRVGHFHUWL¿FDomR¿FDPFRPRVSURFHVVRVIiFHLVEDUDWRVHLQFRQVHTXHQWHV FDUERQRWDQWRDPRQWDQWHFRPRDMXVDQWHGRORFDOGDEDUUDJHPXWLOL]DSDUkPHWURV
JHRJUD¿FDPHQWH OLPLWDQWHV UHVXOWDQGR QXPD HVWLPDWLYD LQIHULRU j PHGLomR WRWDO GDV
TXHQRUPDOPHQWHFRQWRUQDPSUREOHPDVHLPSDFWRVFUtWLFRV
HPLVV}HVFDXVDGDVSRUXPSURMHFWRGHEDUUDJHP2+66FDSLWXODDLQGDPDLV¿[DQGR
2+66pXPHVTXHPDGHFHUWL¿FDomRTXHWHQWDLPSXOVLRQDUSURMHFWRVKLGURHOpFWULFRVSDUDDOFDQoDURVPHOKRUHVSDGU}HVGDLQG~VWULD$TXLUHVLGHDTXHVWmR ROLPLWHVXSHULRUGDVHPLVV}HVGH*((HPJ&2N:KRTXHpXPYDORUH[WUHIXQGDPHQWDO 1XPD LQG~VWULD RQGH PHVPR RV PHOKRUHV SDGU}HV GD LQG~VWULD PDPHQWHHOHYDGRHIiFLOGHDOFDQoDUHUHSRUWDUSDUDDPDLRULDGRVSURMHFWRV1DVXD
SRGHP ¿FDU DTXpP GH VHUHP VXVWHQWiYHLV FLHQWL¿FDPHQWH VyOLGRV RX MXVWRV SUySULDGRFXPHQWDomRR+66REVHUYDTXHDPpGLDGDLQG~VWULDVHVLWXDHQWUH
DOFDQoDUWDLVREMHFWLYRVHVWiDLQGDPXLWRORQJHGHOLGDUDGHTXDGDPHQWHFRPRV J&2N:K0HVPRD$JrQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(QHUJLD $,( UHFRPHQGDOLPLWHVGH
LPSDFWRVUHDLVGDVEDUUDJHQV$RPHVPRWHPSRRVREMHFWLYRVIRUPXODGRVFRP J&2N:KHQRWiYHLVFLHQWLVWDVHJUXSRVGDVRFLHGDGHFLYLOWrPH[LJLGROLPLWHVPDLV
EDVHQDFLrQFLDHQDYHUGDGHLUDVXVWHQWDELOLGDGH±PHQVXUDYHOPHQWHKXPDQDH UHGX]LGRV$DOHJDomRGR+66GHERDVRXPHOKRUHVSUiWLFDVpHQJDQRVD0DLVSUHRDPELHQWDO±VmRFRQWLQXDPHQWHLJQRUDGRVSHODLQG~VWULDKLGURHOpFWULFD$SHVDU FXSDQWHpDUHDOLGDGHGHTXHDFHUWL¿FDomR+66IDFLOLWDR¿QDQFLDPHQWRGHREULJDo}HV
FOLPiWLFDV FOLPDWH ERQGV  DEULQGR D SRUWD SDUD FRPSHQVDo}HV GH HPLVV}HV IDOVDV
GHVWHVyEYLRVREVWiFXORVFRPRHVTXHPD+66SRGHULDKDYHUDSRVVLELOLGDGHGH
PRYHURLQGLFDGRUGRVSURMHFWRVKLGURHOpFWULFRVSDUDXPHVSHFWURSRVLWLYRGDV VROXo}HVPHUFDGRVGHFDUERQRHDWUDVRVQDPLWLJDomRGDVUHGXo}HVGHHPLVV}HVPDV
HVVHpXPRXWURWySLFR FUXFLDO GHGHEDWH
QRUPDVGDLQG~VWULDKLGURHOpFWULFD
0SKDQGD1NXZDVHPSUHDD¿UPDUVHURTXHQmRp1HPWRGRVRVUHTXLVLWRVGHGHVHP(VWHDUWLJRQmRpXPDFUtWLFDDEUDQJHQWHGDV³1RUPDVGH6XVWHQWDELOLGDGH+LGURHOpFWULFD´ +66 SRLVLVVRUHVXOWDULDQXPGRFXPHQWRPXLWRORQJRHWpFQLFR SHQKRVmRWmRIUDFRVRXIiFHLVGHPDQLSXODUFRPRRVUHTXLVLWRVGHPLWLJDomRHUHVLVHHP~OWLPDDQiOLVHLQWHUHVVDULDDSHQDVDXPS~EOLFRPXLWRUHVWULWR(PYH] WrQFLDjVPXGDQoDVFOLPiWLFDVPDVDLQGDpFRPXPHQFRQWUDUODFXQDVSDGU}HVEDL[RV
GLVVRVHUYHFRPRIHHGEDFNJHQHUDWLYRFRPELQDQGRDQRVVDH[SHULrQFLDFRPR PpWRGRVIUDFRVWHUPRVYDJRVHRSRUWXQLGDGHVSHUGLGDVSDUDHVWDEHOHFHUYHUGDGHLUDV
FXUVR+66HDQiOLVHVGDLQIRUPDomRGLVSRQtYHOQRVLWH+66GHVWDFDQGRFHUWDV PHOKRUHVSUiWLFDVRXVHJXLUGLUHFWLYDVFLHQWt¿FDV$RUHÀHFWLUVREUHDXWLOL]DomRGR+66
TXHVW}HVWHQGrQFLDVHSUHRFXSDo}HVFRPDFHUWL¿FDomRTXHHVWmRHPIDOWDQD SDUDDYDOLDUD%DUUDJHPGH0SKDQGD1NXZDHVWDVIUDTXH]DVWRUQDPVHSUHRFXSDQWHV
7DOFRPRDFRQWHFHFRPPXLWDVEDUUDJHQVD%DUUDJHPGH0SKDQGD1NXZDWHPFRPDFWXDOFREHUWXUDPHGLiWLFD7UDQVSDUrQFLDHDFHVVRjLQIRUPDomR"$SHQDVTXDQGRRFOLHQWHFRQFRUGD$-XVWLoD$PELHQWDOIRLFRQYLGDGDDSDUWLFLSDUQHVWHFXUVR SOH[RVLPSDFWRVLQWHUOLJDGRVTXHQXQFDSRGHULDPVHUDYDOLDGRV
GHGRLVGLDVHPHLRHDDJHQGDSUHYLDYiULDVVHVV}HVHPWRUQRGRSURMHFWRGD FRP SUHFLVmR FRP D DERUGDJHP XWLOL]DGD SHOR +66 TXH HVSHUD TXH XPD HTXLSD GH
FRQVXOWRUHVGHGXDVDTXDWURSHVVRDVSRVVXDGHDOJXPDIRUPDYDVWRVFRQKHFLPHQWRV
%DUUDJHPGH0SKDQGD1NXZD'DGDDIDOWDGHLQIRUPDomRVREUHD~OWLPDLWHUDomRGRSURMHFWRGD%DUUDJHPGH0SKDQGD1NXZDLQFOXLQGRDIDOWDGHUHVSRVWD VREUHXPHFRVVLVWHPDTXHPDOIRLSHVTXLVDGRHTXHSRULVVRFDUHFHGHGDGRVFLHQWtjVFDUWDVHHPDLOVGD-$GHVGH$JRVWRGHVWHDQRTXDOTXHULQIRUPDomRVHULD ¿FRVIXQGDPHQWDLV$VSUHRFXSDo}HVHPWRUQRGRLPSDFWRGD%DUUDJHPGH0SKDQGD
1NXZDQRVVHGLPHQWRVULVFRVVtVPLFRVHQWUHRXWUDVTXHVW}HVFRQWLQXDPVHPUHVSRVEHPYLQGD
2ZHEVLWHGR+66DSUHVHQWDYiULDVDOHJDo}HVGHWUDQVSDUrQFLDQRWDYHOPHQWH WD3RUH[HPSORDVDQiOLVHVGHVHGLPHQWRVGR+66VmRYDJDVHUHDOoDPQRYDPHQWH
WRGDVDVDYDOLDo}HVGHSURMHFWRVH[LJHPXPDQH[RRQGHWRGRVRVGRFXPHQWRV D DERUGDJHP HVSHFt¿FD GR SURMHFWR FRQFHQWUDQGRVH PDLV QD HURVmR HVSHFt¿FD GR
XWLOL]DGRVQRSURFHVVRGHFHUWL¿FDomRVmROLVWDGRV1XPSDtVRQGHRDFHVVRD SURMHFWR VHGLPHQWDomR H TXDOLGDGH GD iJXD 2 +66 QmR SDUHFH UHVWULQJLU R XVR GH
PpWRGRVSUREOHPiWLFRVQHPUHFRPHQGDUXPDPRGHODomRFLHQWt¿FDGRVVHGLPHQWRVDR
GRFXPHQWRVOLJDGRVDPHJDSURMHFWRVGHGHVHQYROYLPHQWRpXPGHVD¿RDHVSHUDQoDHUDTXHXPPDLRUDFHVVRjLQIRUPDomRSXGHVVHVHUXPGRVUHVXOWDGRV QtYHOGDEDFLDFRPDPRVWUDJHPDRORQJRGRWHPSRRXGDVHVWDo}HV4XDQWRDRVULVFRV
VtVPLFRVDVVLWXDo}HVWrPLPSOLFDo}HVPXLWRPDLVJUDYHV
SRVLWLYRVGRFXUVR
,QIHOL]PHQWH D %DUUDJHP GH 0SKDQGD 1NXZD QmR IRL GLVFXWLGD QHP IRL GDGD 4XDQGRHVWDVTXHVW}HVPDLVFRPSOH[DVIRUDPOHYDQWDGDVDRVIDFLOLWDGRUHVXPDUHVSRVWDIRLTXHWHPRVGHWHUFXLGDGRFRPDSDUDOLVLDGHYLGRjDQiOLVH$OJXpPQRFXUVR
TXDOTXHU LQIRUPDomR VLJQL¿FDWLYD VREUH D PHVPD HP QHQKXP GRV GRLV SULPHLURVGLDVHPTXHSDUWLFLSiPRV$OpPGLVVRWRGRVRVGRFXPHQWRVIRUQHFLGRV PHQFLRQRXTXHRVREMHFWLYRVWrPGHVHUDERUGDGRVHPSDVVRVVX¿FLHQWHPHQWHSHTXHSDUD D DYDOLDomR VmR OLVWDGRV PDV QmR QHFHVVDULDPHQWH GLVSRQLELOL]DGRV DR QRVGHPRGRDHQFRUDMDUDLQG~VWULDDWHQWDUPHOKRUDU6HR+66IRVVHDSHQDVPDLVXP
FRQMXQWRGHIHUUDPHQWDVTXHRVSURSRQHQWHVGRSURMHFWRSXGHVVHPXWLOL]DUSDUDDYDOLDU
S~EOLFR6HRSURSRQHQWHGRSURMHFWRRXRJRYHUQRFODVVL¿FDUTXDOTXHUGRFXPHQWR IRUQHFLGR FRPR UHVWULWR DR S~EOLFR R +66 UHVSHLWD HVVH SHGLGR H ID] RVHXSURMHFWRQmRVHULDXPDFRLVDPi$SUHRFXSDomRHVWiQRQRPHGDFHUWL¿FDomRH
PHVPR DOHJDo}HV GH JHVWmR VHJXUD GD LQIRUPDomR SDUD LQFXWLU FRQ¿DQoD QRV QDTXLORTXHHODD¿UPD³&HUWL¿FDomRGH6XVWHQWDELOLGDGH+LGURHOpFWULFD´eXPDDOHJDVHXVFOLHQWHV1R¿QDOGRGLDRVFOLHQWHVHVWmRDSDJDUPDLVGHGyODUHV omRJUDQGHHHQJDQRVDTXHH[FOXLDVLQVX¿FLrQFLDVyEYLDVTXHS}HPHPFDXVDTXDOTXHU
DOHJDomR GH VXVWHQWDELOLGDGH 'HPDVLDGRV HVIRUoRV VmR GHVSHQGLGRV SDUD VDWLVID]HU
SHODFHUWL¿FDomRHSRULVVRGHYHPUHVSHLWDUDVQHFHVVLGDGHVGRFOLHQWHHFRORFDUDVXDOHDOGDGHRQGHHVWiRGLQKHLUR+iFHUWRVGRFXPHQWRVTXHGHYHPVHU H OHJLWLPDU R VHFWRU GDV EDUUDJHQV SRU H[HPSOR D FHUWL¿FDomR EiVLFD H[LJH TXH ³RV
SURMHFWRVWHQKDPVLGRVXEPHWLGRVDXPDDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHHWHQKDPFXPSULGR
GLVSRQLELOL]DGRVSXEOLFDPHQWH
SDUDTXHXPSURMHFWRVHMDDSURYDGRQDVHFomR³&RPXQLFDo}HVH&RQVXOWD´GD RVUHTXLVLWRVPtQLPRVGDQRUPDHWHQKDPUHFHELGRXPDSRQWXDomRWRWDOGHUHTXLVLWRV
DYDQoDGRVLQIHULRUD´1mRpPXLWRDPELFLRVRSDUDGL]HURPtQLPR
DYDOLDomR PDV RV FULWpULRV VmR YDJRV H SDUHFHP DEUDQJHU GRFXPHQWRV IDFLOPHQWH GLVSRQtYHLV TXH PHVPR XP SDtV QmR WUDQVSDUHQWH FRPR 0RoDPELTXH ([LVWHDFHUWL¿FDomRGHSUDWDHRXURDPDLVHOHYDGDGDVTXDLVH[LJHTXHRSURMHFWR
³FXPSUDXP
GLYXOJDSXEOLFDPHQWHGHTXDOTXHUIRUPD
PtQLPRGH´HPWRGRVRVFULWpULRV(PJHUDOVHQWLPRVIRUWHPHQWHTXHR+66
2XWUDVEDUUDJHQVH[LVWHQWHV"6LPSOHVPHQWHLJQRUHDV
'XUDQWHDLQWURGXomRDR+66IRLSRVLWLYRYHURUHFRQKHFLPHQWRGDLPSRUWkQFLD ³&HUWL¿FDomRGH6XVWHQWDELOLGDGH+LGURHOpFWULFD´pXPHVTXHPDGHDXWRDYDOLDomRSUHGRUHODWyULRGD&RPLVVmR0XQGLDOGH%DUUDJHQV &0% PDVIRLWULVWHFRQVWDWDU SDUDGRSHORVHFWRUGDVEDUUDJHQVSDUDRVHFWRUGDVEDUUDJHQV7HPXPySWLPRDVSHFWR
TXmRPLQLPDPHQWHR+66FXPSUHDOJXPDVGDVUHFRPHQGDo}HVIXQGDPHQWDLV YLVXDOJUi¿FRVLQIRUPDWLYRVHIRUWHVD¿UPDo}HVTXHDOHJDPEHQHItFLRVSDUDSURMHFWRV
TXHDOFDQoDPDVXDFHUWL¿FDomR$OpPGLVVRSURPRYHDHQWUDGDGRVDFWRUHVGRVHFWRU
GD&0%$VFHUWL¿FDo}HV+66HVWmRHVWUXWXUDGDVHPWRUQRGHSURMHFWRVHVSHGDVEDUUDJHQVQRVPHUFDGRVGHFDUERQRRTXHWHPLPSOLFDo}HVGHJUDQGHDOFDQFHH
Ft¿FRVHQmRWrPXPPHFDQLVPRUHDOSDUDOLGDUFRPLPSDFWRVDFXPXODGRVLQGXYLGRVDV
WHUVHFFLRQDOLGDGHHH[WHUQDOLGDGHV2VULRVVmRVLVWHPDVDOWDPHQWHLQWHUFRQHFWDGRVFRPLQWHUOLJDo}HVFRPSOH[DVH[LJLQGRVROXo}HVSRWHQFLDLVFHQWUDGDVHP ([LVWHPIHUUDPHQWDVUH¿QDGDVHREMHFWLYDPHQWHFDOLEUDGDVTXHVHFRQFHQWUDPQDDYDOLDomRGRLPSDFWRHQRGHVHQYROYLPHQWRGHVROXo}HVSDUDTXHVW}HVIXQGDPHQWDLVUHWRUQRGHLPSDFWRVDFXPXODGRVEDUUDJHQVH[LVWHQWHVHDVLQWHUDFo}HVFRPSOH[DVGDVQXPHURVDVIXQo}HVGRVHFRVVLVWHPDVHPXLWRPDLV$LPSRUWkQFLDGDV ODFLRQDGDVFRPRGHVHQYROYLPHQWRGHEDUUDJHQVHPHQRVQDSURPRomRGHSURPHVVDV
LQDWLQJtYHLV0XLWDVGHVWDVIHUUDPHQWDVVmRPDLVEDUDWDVHDOJXPDVVmRPHVPRJUDGLUHFWUL]HVGD&0%YHPMXVWDPHQWHGHVWHIRFRQDFRPSOH[LGDGHLQWHUFRQHFWLYLGDGHHLPSDFWRVDFXPXODGRVGHYiULDVEDUUDJHQV$FHUWL¿FDomRGHSURMHFWRV WXLWDV3RUH[HPSORD5LYHUVFRSHGRVVLVWHPDV703pXPDIHUUDPHQWDJHRHVSDFLDO
GHEDUUDJHQVpSRUWDQWRDOWDPHQWHSUREOHPiWLFDTXDQGRDERUGDGDSURMHFWRD JUDWXLWDTXHXWLOL]RXGDGRVGHEDUUDJHQVSDUDGHVHQYROYHURVVHXVPpWRGRVHp
SURMHFWRHWmRGLItFLOGHDOLQKDUFRPDVUHFRPHQGDo}HVGD&0%3DUDPHOKRU PXLWR~WLOQDLGHQWL¿FDomRGHULVFRVDOWHUQDWLYDVHVROXo}HVSDUDSURMHFWRVGHEDUUDFRPSUHHQGHUEDVWDROKDUSDUDDVUHFRPHQGDo}HVGD&0%VREUH³$YDOLDo}HVGH JHQV1mRIRUQHFHFHUWL¿FDomRDOHJDQGRTXHGHWHUPLQDGRSURMHFWRpVXVWHQWiYHOPDV
2So}HV $EUDQJHQWHV´ H ³$ERUGDJHP GH %DUUDJHQV ([LVWHQWHV´ H GHSRLV ROKDU pXPDIHUUDPHQWDIXQFLRQDOSDUDDTXHOHVOHJLWLPDPHQWHIRFDGRVQRGHVHQYROYLPHQWR
$5LYHUVFRSHQmRpH[DXVWLYDQDDQiOLVHGHPLUtDGHVGHTXHVW}HVHLPSDFWRVUHVXOWDQSDUDDIRUPDFRPRR+66QmROLGDFRPHVWDVTXHVW}HV
3DUDFRPHoDUR+66IDOKDHPSULRUL]DUDDYDOLDomRGDVQHFHVVLGDGHVHLQLFLDR WHV GR GHVHQYROYLPHQWR GH EDUUDJHQV QHP D¿UPD VHU PDV DLQGD VH DSURIXQGD HP
SURFHVVRPXLWRPDLVWDUGHGRTXHRUHFRPHQGDGRSHOD&0%(PVHJXQGROXJDU DQiOLVHV PDLV GHWDOKDGDV GR TXH R +66 1R ¿P GH FRQWDV R PDLRU SUREOHPD FRP R
DVTXHVW}HVIXQGDPHQWDLVOHYDQWDGDVSHOD&0%HP³$ERUGDJHPGDVEDUUDJHQV +66pDDOHJDomRGH³&HUWL¿FDomRGH6XVWHQWDELOLGDGH+LGURHOpFWULFD´±XPDDOHJDomR
DPELFLRVDTXHDLQGDQmRFKHJRXQHPSHUWRGHVHUFRQFUHWL]DGD
H[LVWHQWHV´WDLVFRPRDRSWLPL]DomRGRVEHQHItFLRVGHPXLWDVEDUUDJHQVH[LVWHQWHVDDERUGDJHPGDVTXHVW}HVVRFLDLVSHQGHQWHVHRUHIRUoRGDVPHGLGDV 2SURMHFWRGDEDUUDJHPGH0.FRQWLQXDFRPRVHPSUHHVWHYHHQYROWRHPRSDFLGDGH
GHPLWLJDomRHUHVWDXUDomRDPELHQWDOVmRFRPSOHWDPHQWHLQH[LVWHQWHVQR+66 HFDUUHJDGRGH
,VWRpHVSHFLDOPHQWHSUHRFXSDQWHHPUHODomRj%DUUDJHPGH0SKDQGD1NXZD ULVFRV QmR GHYLGDPHQWH DQDOLVDGRV H GHEDWLGRV SHOD VRFLHGDGH 0RoDPELFDQD 0DV D
XPDYH]TXHIRLFRQFHELGDSDUDIXQFLRQDUFRPEDVHQRFDXGDOGD%DUUDJHPGH SUy[LPDMRJDGDVHUiDOHJDUTXHWHP³FHUWL¿FDomRGHVXVWHQWDELOLGDGHKLGURHOpFWULFD´
&DKRUD%DVVDTXHpXPDEDUUDJHPTXHQmRVDWLVID]RVUHTXLVLWRVDPELHQWDLV
H VRFLDLV SDUD FDXGDLV 6H D %DUUDJHP GH &DKRUD %DVVD GH UHSHQWH GHFLGLVVH KWWSVULYHUVFRSHRUJ
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Savana 19-11-2021

DIVULGAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTOR INDIVIDUAL)
MOÇAMBIQUE
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar
Project)
Especialista em Comunicação
Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR
%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' SDUDLPSOHPHQWDU
R 3URMHFWR ³&ULDomR GH XPD &DGHLD GH $EDVWHFLPHQWR
GDV 30(¶V 6XVWHQWiYHLV QR 6HFWRU GH 3HWUyOHR H *iV HP
0RoDPELTXH(Projecto LinKar)”HSUHWHQGHDSOLFDUSDUWH
GRPRQWDQWHDFRUGDGRGDVXEYHQomRSDUDSDJDPHQWRVQRV
WHUPRVGRFRQWUDWRGHXPEspecialista em Comunicação.
2. $V UHVSRQVDELOLGDGHV GHVWD SRVLomR LQFOXHP D SUHSDUDomR
GRV3ODQRVGH&RPXQLFDomRH5HODWyULRVGH&RPXQLFDomRGR
3URMHFWR2(VSHFLDOLVWDHP&RPXQLFDomRVHUiUHVSRQViYHO
SHOR DFRQVHOKDPHQWR SHOD SUHSDUDomR GH SODQRV H
GRFXPHQWRV GH FRPXQLFDomR H SHOD H[HFXomR GH RXWUDV
WDUHIDVUHODFLRQDGDVFRPDLPSOHPHQWDomRGDVDFWLYLGDGHV
GHFRPXQLFDomRGRSURMHFWR2(VSHFLDOLVWDHP&RPXQLFDomR
WDPEpPVHUiUHVSRQViYHOSRUDVVHVVRUDUHDSRLDURProjeto
LinKar.
3. $ (PSUHVD 1DFLRQDO GH +LGURFDUERQHWRV (1+  FRQYLGD
FRQVXOWRUHV LQGLYLGXDLV HOHJtYHLV D PDQLIHVWDUHP R VHX
LQWHUHVVH QD SUHVWDomR GHVWHV VHUYLoRV 2V &RQVXOWRUHV
LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU LQIRUPDo}HV TXH LQGLTXHP
TXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUDUHDOL]DURVVHUYLoRV
4. O Especialista em ComunicaçãoGHYHSRVVXLU
% 8P%DFKDUHODWRHP&RPXQLFDomR0DUNHWLQJ-RUQDOLVPR
5HODo}HV 3~EOLFDV 8P PHVWUDGR VHUi FRQVLGHUDGR XPD
YDQWDJHP 3HVR 
% 8PPtQLPRGHFLQFR  DQRVGHH[SHULrQFLDGHWUDEDOKR
QR GHVHQYROYLPHQWR GR VHFWRU SULYDGR RX HP FRQWH~GR
ORFDOHGHVHQYROYLPHQWRGHSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV
H SURJUDPDV GH FDSDFLWDomR 3HOR PHQRV WUrV   DQRV
GH H[SHULrQFLD FRPR (VSHFLDOLVWD HP &RPXQLFDomR
WUDEDOKDQGRQXPSURMHFWRGHGHVHQYROYLPHQWR¿QDQFLDGR
SRUXP%DQFR0XOWLODWHUDOGH'HVHQYROYLPHQWRRXDJrQFLDV
GRDGRUDV 8P PtQLPR GH FLQFR   DQRV GH H[SHULrQFLD
GH WUDEDOKR QR VHFWRU S~EOLFR VHUi FRQVLGHUDGR XPD
YDQWDJHP &DUWDV GH UHIHUrQFLD GHYHP VHU IRUQHFLGDV
SDUDFRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDQDHODERUDomRGHSURFHVVRVGHFRPXQLFDomR
XWLOL]DQGRDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVGHFRPXQLFDomRGR
%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR&DUWDVGHUHIHUrQFLD
GHYHP VHU IRUQHFLGDV SDUD FRQ¿UPDU D H[SHULrQFLD GR
FDQGLGDWR 3HVR H
% )OXrQFLD HP 3RUWXJXrV H ,QJOrV p XP UHTXLVLWR 3HVR
 
 2V FULWpULRV GH HOHJLELOLGDGH R HVWDEHOHFLPHQWR GD OLVWD
UHVWULWD H R SURFHGLPHQWR GH VHOHFomR GHYHP HVWDU GH
DFRUGRFRPR³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH
'HVHQYROYLPHQWR SDUD 2SHUDo}HV )LQDQFLDGDV SHOR *UXSR
GR%DQFRGDWDGRGHTXHHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGR
Banco KWWSZZZDIGERUJ.
6. 2V &RQVXOWRUHV ,QGLYLGXDLV LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU
LQIRUPDo}HV VREUH VXDV TXDOL¿FDo}HV H H[SHULrQFLD
GHPRQVWUDQGR VXD FDSDFLGDGH SDUD UHDOL]DU HVWD IXQomR
FXUUtFXORVUHIHUrQFLDDVHUYLoRVVHPHOKDQWHVH[SHULrQFLD
HP WDUHIDV VHPHOKDQWHV HWF  2V PHVPRV SRGHP REWHU
PDLV LQIRUPDo}HV H 7HUPRV GH 5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV QR
HQGHUHoRGHHPDLODEDL[RGXUDQWHRKRUiULRFRPHUFLDOGH
VHJXQGDDVH[WDIHLUDGDVKjVK
7. $VPDQLIHVWDo}HVGHLQWHUHVVHGHYHPVHUHQYLDGDVSRUHPDLO
SDUD R HQGHUHoR DEDL[R DWp 30 de Novembro de 2021,
às 17h00 (hora local de Moçambique) 2 DVVXQWR GR
HPDLOGHYHVHU“Consultor Individual – Especialista em
Comunicação” ¬ DWHQomR GH Sra. Rosa Munguambe
- Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH, E.P. 
(PDLOURVDPXQJXDPEH#HQKFRP].

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)
02=$0%,48(
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (Linkar
Project)
Communication Specialist
Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. 7KHGovernment of Mozambique hasUHFHLYHG¿QDQFLQJ
IURPWKH$IULFDQ'HYHORSPHQW%DQN $I'% WRZDUGWKHFRVW
RIWKH&UHDWLQJD6XVWDLQDEOH60(6XSSO\&KDLQLQWKH2LODQG
*DV6HFWRULQ0R]DPELTXH LinKar Project) DQGLQWHQGVWR
DSSO\SDUWRIWKHDJUHHGDPRXQWRIWKLVJUDQWWRSD\PHQWV
XQGHUWKHFRQWUDFWIRUDCommunication Specialist.
2. 7KH VHUYLFHV LQFOXGHG XQGHU WKLV SURMHFW DUH UHVSRQVLELOLW\
IRUWKHSUHSDUDWLRQRIWKH3URMHFWFRPPXQLFDWLRQSODQVDQG
FRPPXQLFDWLRQ UHSRUWV 7KH &RPPXQLFDWLRQ 6SHFLDOLVW ZLOO
EH UHVSRQVLEOH IRU WKH SURYLVLRQ RI DGYLFH WKH SUHSDUDWLRQ
RI &RPPXQLFDWLRQ SODQV DQG GRFXPHQWV DQG FDUU\LQJ RXW
RIRWKHUWDVNVUHODWHGWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURMHFW
&RPPXQLFDWLRQDFWLYLWLHV7KH&RPPXQLFDWLRQ6SHFLDOLVWZLOO
DOVREHUHVSRQVLEOHIRUDGYLVLQJDQGVXSSRUWLQJWKHLinKar
Project.
3. 7KH (PSUHVD 1DFLRQDO GH +LGURFDUERQHWRV (1+  QRZ
LQYLWHV HOLJLEOH LQGLYLGXDO FRQVXOWDQWV WR LQGLFDWH WKHLU
LQWHUHVWLQSURYLGLQJWKHVHVHUYLFHV,QWHUHVWHG&RQVXOWDQWV
PXVWSURYLGHLQIRUPDWLRQLQGLFDWLQJWKDWWKH\DUHTXDOL¿HG
WRSHUIRUPWKHVHUYLFHV
4. 7KH Communication Specialist VKRXOG SRVVHVV WKH
IROORZLQJ
%

$ %DFKHORU¶V GHJUHH LQ &RPPXQLFDWLRQV 0DUNHWLQJ
-RXUQDOLVP 3XEOLF 5HODWLRQV $ 0DVWHU¶V GHJUHH ZLOO EH
FRQVLGHUHGDSOXV :HLJKW 

%

$ PLQLPXP RI ¿YH   \HDUV RI ZRUNLQJ H[SHULHQFH LQ
SULYDWH VHFWRU GHYHORSPHQW RU LQ ORFDO FRQWHQW DQG
VPDOODQGPHGLXPHQWHUSULVHGHYHORSPHQWDQGFDSDFLW\
EXLOGLQJSURJUDPV$WOHDVWWKUHH  \HDUVRIH[SHULHQFH
DVD&RPPXQLFDWLRQ6SHFLDOLVWZRUNLQJLQDGHYHORSPHQW
SURMHFW¿QDQFHGE\D0XOWLODWHUDO'HYHORSPHQW%DQNRU
GRQRUDJHQFLHV$PLQLPXPRI¿YH  \HDUVRIZRUNLQJ
H[SHULHQFH LQ WKH SXEOLF VHFWRU ZLOO EH FRQVLGHUHG DQ
DGYDQWDJH  5HIHUHQFH OHWWHUV VKRXOG EH SURYLGHG WR
FRQ¿UPWKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW 

%

([SHULHQFHFDUU\LQJRXW&RPPXQLFDWLRQSURFHVVHVXVLQJ
WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN¶V &RPPXQLFDWLRQ UXOHV
DQGSURFHGXUHV5HIHUHQFHOHWWHUVVKRXOGEHSURYLGHGWR
FRQ¿UPWKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW DQG

%

:RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
UHTXLUHPHQW :HLJKW 

 (OLJLELOLW\ FULWHULD WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VKRUWOLVW DQG
WKH VHOHFWLRQ SURFHGXUH VKDOO EH DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ
'HYHORSPHQW %DQN¶V ³3URFXUHPHQW )UDPHZRUN´ IRU %DQN
*URXS)XQGHG2SHUDWLRQVGDWHGZKLFKLVDYDLODEOHRQ
WKH%DQN¶VZHEVLWHDWKWWSZZZDIGERUJ.
6. ,QWHUHVWHGLQGLYLGXDO&RQVXOWDQWVVKDOOSURYLGHLQIRUPDWLRQ
RQWKHLUTXDOL¿FDWLRQVDQGH[SHULHQFHGHPRQVWUDWLQJWKHLU
DELOLW\ WR XQGHUWDNH WKLV $VVLJQPHQW &9V UHIHUHQFH WR
VLPLODU VHUYLFHV H[SHULHQFH LQ VLPLODU DVVLJQPHQWV HWF 
7KH\PD\REWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQDQGGHWDLOHG7HUPRI
5HIHUHQFHDWWKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUV
IURP0RQGD\WR)ULGD\$0±30
7.  ([SUHVVLRQV RI LQWHUHVW PXVW EH VHQW YLD HPDLO WR WKH
DGGUHVVEHORZE\November 30, 2021, at 17:00 hours
(local Mozambique time) 7KH HPDLO VXEMHFW VKRXOG EH
“Individual Consultant – Communication Specialist´
Attn:
Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) (PDLOURVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].

Savana 19-11-2021

DIVULGAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTOR INDIVIDUAL)
02d$0%,48(
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar
Project)
Coordenador do Projecto
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)
02=$0%,48(
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar
Project)
Project Coordinator

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR
%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' SDUDLPSOHPHQWDUR
3URMHFWR³&ULDomRGHXPD&DGHLDGH$EDVWHFLPHQWRGDV30(¶V
6XVWHQWiYHLV QR 6HFWRU GH 3HWUyOHR H *iV HP 0RoDPELTXH
(Projecto LinKar)” H SUHWHQGH DSOLFDU SDUWH GR PRQWDQWH
DFRUGDGR GD VXEYHQomR SDUD SDJDPHQWRV QRV WHUPRV GR
FRQWUDWRGHXPCoordenador de Projecto.
2. 2V VHUYLoRV LQFOXtGRV QHVWH SRVLomR LQFOXHP D JDUDQWLD GD
LPSOHPHQWDomR DWHPSDGD GDV DFWLYLGDGHV GR 3URMHFWR D
FRRUGHQDomR H¿FD] GDV YiULDV LQWHUDo}HV H WUDQVDo}HV HQWUH
D (TXLSH GH ,PSOHPHQWDomR GR 3URMHFWR RV EHQH¿FLiULRV GR
SURMHFWRHR%$')$3$H$)$:$HJDUDQWLURFXPSULPHQWRGH
WRGRVRVWHUPRVHGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH)LQDQFLDPHQWR
3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) FRQYLGD
FRQVXOWRUHVLQGLYLGXDLVHOHJtYHLVDPDQLIHVWDUHPRVHXLQWHUHVVH
QDSUHVWDomRGHVWHVVHUYLoRV2V&RQVXOWRUHVLQWHUHVVDGRVGHYHP
IRUQHFHULQIRUPDo}HVTXHLQGLTXHPTXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUD
UHDOL]DURVVHUYLoRV
4. O Coordenador do ProjectoGHYHSRVVXLU
%

%

%

%

%

8P GLSORPD GH %DFKDUHODWR HP (FRQRPLD (FRQRPLD GR
'HVHQYROYLPHQWR (QJHQKDULD *HVWmR GH 1HJyFLRV RX
TXDOTXHUFDPSRUHOHYDQWH8P0HVWUDGRHP$GPLQLVWUDomR
GH 1HJyFLRV 0%$  RX TXDOL¿FDomR VHPHOKDQWH p XPD
YDQWDJHP 3HVR 
8P PtQLPR GH FLQFR   DQRV GH H[SHULrQFLD HP WUDEDOKR
FRP R  GHVHQYROYLPHQWR GR VHFWRU SULYDGR H WUrV  
DQRV GH H[SHULrQFLD HP WUDEDOKR FRP R FRQWH~GR ORFDO
H GHVHQYROYLPHQWR GH SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV H
H[SHULrQFLD HP SURJUDPDV GH FDSDFLWDomR QD UHJLmR GD
ÈIULFDGHSUHIHUrQFLDQDÈIULFD6XEVDDULDQD 3HVR 
%RQV FRQKHFLPHQWRV GR VHFWRU GH SHWUyOHR H JiV H SHOR
PHQRV XP GRV VHFWRUHVDOYR GR /LQ.DU FRQVWUXomR
PDQXIDFWXUD WUDQVSRUWH H ORJtVWLFD KRWHODULD DJULFXOWXUD
3HVR 
3HOR PHQRV WUrV   DQRV GH H[SHULrQFLD QD JHVWmR GH
SURMHFWRV GH GHVHQYROYLPHQWR ([SHULrQFLD GH WUDEDOKR
HP SURMHFWRV ¿QDQFLDGRV SHOR %DQFR $IULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR RX DJrQFLDV GRDGRUDV VHUi FRQVLGHUDGD
XPDYDQWDJHP 3HVR H
)OXrQFLDHP3RUWXJXrVH,QJOrVpXPUHTXLVLWR 3HVR 

 2VFULWpULRVGHHOHJLELOLGDGHRHVWDEHOHFLPHQWRGDOLVWDUHVWULWD
HRSURFHGLPHQWRGHVHOHFomRGHYHPHVWDUGHDFRUGRFRPR
³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR
SDUD2SHUDo}HV)LQDQFLDGDVSHOR*UXSRGR%DQFRGDWDGRGH
TXHHVWiGLVSRQtYHOQRsiteGR%DQFRKWWSZZZDIGE
org.
6. 2V &RQVXOWRUHV ,QGLYLGXDLV LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU
LQIRUPDo}HV VREUH VXDV TXDOL¿FDo}HV H H[SHULrQFLD
GHPRQVWUDQGR VXD FDSDFLGDGH SDUD UHDOL]DU HVWD IXQomR
FXUUtFXORV UHIHUrQFLD D VHUYLoRV VHPHOKDQWHV H[SHULrQFLD
HPWDUHIDVVHPHOKDQWHVHWF 2VPHVPRVSRGHPREWHUPDLV
LQIRUPDo}HVH7HUPRVGH5HIHUrQFLDGHWDOKDGRVQRHQGHUHoR
GHHPDLODEDL[RGXUDQWHRKRUiULRFRPHUFLDOGHVHJXQGDD
VH[WDIHLUDGDVKjVK
7. $VPDQLIHVWDo}HVGHLQWHUHVVHGHYHPVHUHQYLDGDVSRUHPDLO
SDUDRHQGHUHoRDEDL[Raté 30 de Novembro de 2021, às
17h00 (hora local de Moçambique). 2 DVVXQWR GR HPDLO
GHYHVHU³Consultor Individual - Coordenador do Projecto´
¬DWHQomRGHSra. Rosa Munguambe - Empresa Nacional
de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.).(PDLOURVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001
Project ID No.: ML-0086
1. 7KH Government of Mozambique KDV UHFHLYHG ¿QDQFLQJ
IURP WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN $I'%  WRZDUG WKH FRVW
RIWKH&UHDWLQJD6XVWDLQDEOH60(6XSSO\&KDLQLQWKH2LODQG
*DV6HFWRULQ0R]DPELTXH LinKar Project)DQGLQWHQGVWR
DSSO\ SDUW RI WKH DJUHHG DPRXQW RI WKLV JUDQW WR SD\PHQWV
XQGHUWKHFRQWUDFWIRUDProject Coordinator.
2. 7KH VHUYLFHV LQFOXGHG XQGHU WKLV SURMHFW DUH HQVXULQJ WKH
WLPHO\ LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH 3URMHFW DFWLYLWLHV WKH HIIHFWLYH
FRRUGLQDWLRQ RI WKH YDULRXV LQWHUDFWLRQV DQG WUDQVDFWLRQV
EHWZHHQ WKH 3URMHFW ,PSOHPHQWDWLRQ 7HDP WKH SURMHFW
EHQH¿FLDULHV DQG WKH $I'% )$3$ DQG $)$:$ DQG HQVXULQJ
FRPSOLDQFHZLWKDOOWKHWHUPVDQGSURYLVLRQVRIWKH)LQDQFLQJ
Agreement.
3. 7KH Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) QRZ
LQYLWHVHOLJLEOHLQGLYLGXDOFRQVXOWDQWVWRLQGLFDWHWKHLULQWHUHVWLQ
SURYLGLQJWKHVHVHUYLFHV,QWHUHVWHG&RQVXOWDQWVPXVWSURYLGH
LQIRUPDWLRQLQGLFDWLQJWKDWWKH\DUHTXDOL¿HGWRSHUIRUPWKH
VHUYLFHV
4. 7KHProject CoordinatorVKRXOGSRVVHVVWKHIROORZLQJ
% $%DFKHORU¶VGHJUHHLQ(FRQRPLFV'HYHORSPHQW(FRQRPLFV
(QJLQHHULQJ%XVLQHVV0DQDJHPHQWRUDQ\UHOHYDQW¿HOG
$0DVWHURI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQRUVLPLODUTXDOL¿FDWLRQ
LVDSOXV :HLJKW 
% $ PLQLPXP RI ¿YH   \HDUV RI H[SHULHQFH ZRUNLQJ LQ
SULYDWHVHFWRUGHYHORSPHQWDQGWKUHH\HDUVRIH[SHULHQFH
ZRUNLQJRQORFDOFRQWHQWDQGVPDOODQGPHGLXPHQWHUSULVH
GHYHORSPHQWDQGH[SHULHQFHLQFDSDFLW\EXLOGLQJSURJUDPV
LQ WKH $IULFD UHJLRQ SUHIHUDEO\ LQ VXE6DKDUDQ $IULFD
:HLJKW 
% *RRGNQRZOHGJHRIWKHRLO JDVVHFWRUDQGDWOHDVWRQH
RIWKH/LQ.DUWDUJHWVHFWRUVFRQVWUXFWLRQPDQXIDFWXULQJ
WUDQVSRUW  ORJLVWLFV KRVSLWDOLW\ DJULFXOWXUH :HLJKW
 
% $W OHDVW WKUHH   \HDUV RI H[SHULHQFH LQ PDQDJLQJ
GHYHORSPHQW SURMHFWV ([SHULHQFH ZRUNLQJ RQ SURMHFWV
¿QDQFHG E\ WKH $IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN RU GRQRU
DJHQFLHVZLOOEHFRQVLGHUHGDQDGYDQWDJH :HLJKW 
DQG
% :RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
UHTXLUHPHQW :HLJKW 
 (OLJLELOLW\ FULWHULD WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VKRUWOLVW DQG
WKH VHOHFWLRQ SURFHGXUH VKDOO EH DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ
'HYHORSPHQW %DQN¶V ³3URFXUHPHQW )UDPHZRUN´ IRU %DQN
*URXS)XQGHG2SHUDWLRQVGDWHGZKLFKLVDYDLODEOHRQ
WKH%DQN¶VZHEVLWHKWWSZZZDIGERUJ.
6. ,QWHUHVWHG ,QGLYLGXDO &RQVXOWDQWV VKDOO SURYLGH LQIRUPDWLRQ
RQ WKHLU TXDOL¿FDWLRQV DQG H[SHULHQFH GHPRQVWUDWLQJ WKHLU
DELOLW\WRXQGHUWDNHWKLV$VVLJQPHQW &9VUHIHUHQFHWRVLPLODU
VHUYLFHVH[SHULHQFHLQVLPLODUDVVLJQPHQWVHWF 7KH\PD\
REWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQDQGGHWDLOHG7HUPRI5HIHUHQFHDW
WKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUVIURP0RQGD\WR
)ULGD\$0±30
7. ([SUHVVLRQVRILQWHUHVWPXVWEHVHQWYLDHPDLOWRWKHDGGUHVV
EHORZ E\ November 30, 2021, at 17:00 hours (local
Mozambique time)7KHHPDLOVXEMHFWVKRXOGEH³Individual
Consultant – Project Coordinator´ Attn: Mrs.
Rosa
Munguambe – Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH, E.P.) (PDLOURVDPXQJXDPEH#HQKFRP].
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DIVULGAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTOR INDIVIDUAL)

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

MOÇAMBIQUE
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar
Project)
Especialista em Procurement

02=$0%,48(
Creating a Sustainable SME Supply Chain in
the Oil and Gas Sector in Mozambique (LinKar
Project)
Procurement Specialist

Sector: Oil and Gas
Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

Sector: Oil and Gas

Project ID No.: ML-0086

Financing Agreement reference: G-MZ-FZ0-ZZZ-001

1. O Governo de Moçambique UHFHEHX ¿QDQFLDPHQWR GR %DQFR
$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' SDUDLPSOHPHQWDUR3URMHFWR
³&ULDomRGHXPD&DGHLDGH$EDVWHFLPHQWRGDV30(¶V6XVWHQWiYHLV
QR6HFWRUGH3HWUyOHRH*iVHP0RoDPELTXH(Projecto LinKar)”
H SUHWHQGH DSOLFDU SDUWH GR PRQWDQWH DFRUGDGR GD VXEYHQomR
SDUDSDJDPHQWRVQRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHXPEspecialista
em Procurement.

Project ID No.: ML-0086
1. 7KH Government of Mozambique KDV UHFHLYHG ¿QDQFLQJ
IURPWKH$IULFDQ'HYHORSPHQW%DQN $I'% WRZDUGWKHFRVWRI
WKH&UHDWLQJD6XVWDLQDEOH60(6XSSO\&KDLQLQWKH2LODQG*DV
6HFWRULQ0R]DPELTXH LinKar Project)DQGLQWHQGVWRDSSO\
SDUWRIWKHDJUHHGDPRXQWRIWKHJUDQWWRSD\PHQWVXQGHUWKH
contract for a Procurement Specialist.

2. 2V VHUYLoRV LQFOXtGRV QHVWD SRVLomR VmR L  R IRUQHFLPHQWR
GH DFRQVHOKDPHQWR SUHSDUDomR GH 3ODQRV GH $TXLVLo}HV
'RFXPHQWRV GH 6ROLFLWDomR H RXWURV GRFXPHQWRV UHOHYDQWHV
EHP FRPR D H[HFXomR GH RXWUDV WDUHIDV UHODFLRQDGDV FRP D
LPSOHPHQWDomRGDVDFWLYLGDGHVGHprocurementGR3URMHFWR LL 
IRUQHFHUDFRQVHOKDPHQWRHDSRLRDRProjecto LinKar e garantir
R FXPSULPHQWR GR 4XDGUR GH $TXLVLo}HV GR %DQFR $IULFDQR GH
'HVHQYROYLPHQWR LLL IRUQHFHUVXSRUWHHDFRQVHOKDPHQWRVREUH
WRGDVDVTXHVW}HVGHJHVWmRGHFRQWUDWRVQRkPELWRGR3URMHFWR
H LY DVVHJXUDUDWUDQVIHUrQFLDGHFRQKHFLPHQWRSDUDRSHVVRDO
GDGLYLVmRGHDTXLVLo}HVGD(1+GXUDQWHRH[HUFtFLRGHVWDIXQomR

2. 7KHVHUYLFHVLQFOXGHGXQGHUWKLVSURMHFWDUH L WKHSURYLVLRQ
RI DGYLFH SUHSDUDWLRQ RI 3URFXUHPHQW 3ODQV 6ROLFLWDWLRQ
'RFXPHQWV DQG RWKHU UHOHYDQW GRFXPHQWV DV ZHOO DV WKH
FDUU\LQJ RXW RI RWKHU WDVNV UHODWHG WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI
3URMHFWSURFXUHPHQWDFWLYLWLHV LL SURYLGLQJDGYLFHDQGVXSSRUW
WRWKHLinKar ProjectDQGHQVXULQJFRPSOLDQFHZLWKWKH$IULFDQ
'HYHORSPHQW%DQN¶V3URFXUHPHQW)UDPHZRUN LLL SURYLGLQJ
VXSSRUWDQGDGYLFHRQDOOFRQWUDFWPDQDJHPHQWLVVXHVXQGHU
WKH3URMHFWDQG LY HQVXULQJWKHWUDQVIHURINQRZOHGJHWRWKH
(1+SURFXUHPHQWGLYLVLRQVWDIIGXULQJWKHDVVLJQPHQW

3. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) FRQYLGD
&RQVXOWRUHVLQGLYLGXDLVHOHJtYHLVDPDQLIHVWDUHPRVHXLQWHUHVVH
QDSUHVWDomRGHVWHVVHUYLoRV2V&RQVXOWRUHVLQWHUHVVDGRVGHYHP
IRUQHFHULQIRUPDo}HVTXHLQGLTXHPTXHHVWmRTXDOL¿FDGRVSDUD
UHDOL]DURVVHUYLoRV

3. 7KH(PSUHVD1DFLRQDOGH+LGURFDUERQHWRV (1+ QRZLQYLWHV
HOLJLEOH LQGLYLGXDO FRQVXOWDQWV WR LQGLFDWH WKHLU LQWHUHVW LQ
SURYLGLQJWKHVHVHUYLFHV,QWHUHVWHG&RQVXOWDQWVPXVWSURYLGH
LQIRUPDWLRQ LQGLFDWLQJ WKDW WKH\ DUH TXDOL¿HG WR SHUIRUP WKH
VHUYLFHV

4. O Especialista em ProcurementGHYHSRVVXLU

4. 7KHProcurement SpecialistVKRXOGSRVVHVVWKHIROORZLQJ

% 8P'LSORPDGH%DFKDUHODWRHP(FRQRPLD*HVWmRGH1HJyFLRV
'LUHLWR (VWXGRV GH 'HVHQYROYLPHQWR RX HP TXDOTXHU RXWUR
FDPSR UHODFLRQDGR 3RVVXLU XP *UDX GH 3yVJUDGXDomR H
SDUWLFLSDomR HP IRUPDo}HV UHODFLRQDGDV D procurement VmR
DOWDPHQWHGHVHMiYHLV 3HVR 
% 0tQLPRGHVHWH  DQRVGHH[SHULrQFLDQDDTXLVLomRGH%HQV
H 6HUYLoRV SDUD XPD LQVWLWXLomR S~EOLFD FRP SHOR PHQRV
WUrV DQRV GH H[SHULrQFLD FRPR HVSHFLDOLVWD HP DTXLVLo}HV
WUDEDOKDQGR QXP SURMHFWR GH GHVHQYROYLPHQWR ¿QDQFLDGR
SRU XP %DQFR 0XOWLODWHUDO GH 'HVHQYROYLPHQWR RX DJrQFLDV
GRDGRUDV &DUWDV GH UHIHUrQFLD GHYHP VHU IRUQHFLGDV SDUD
FRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDQDUHDOL]DomRGHSURFHVVRVGHDTXLVLomRXVDQGR
DVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVGHDTXLVLomRGR%DQFR$IULFDQRGH
'HVHQYROYLPHQWR&DUWDVGHUHIHUrQFLDGHYHPVHUIRUQHFLGDV
SDUDFRQ¿UPDUDH[SHULrQFLDGRFDQGLGDWR 3HVR 
% ([SHULrQFLDFRPSURYDGDGHFDSDFLWDomRGRSHVVRDOEHQH¿FLiULR
SDUDDVVXPLUFRPH¿FiFLDDIXQomRGHprocurement 3HVR
 H
% )OXrQFLDHP3RUWXJXrVH,QJOrVpXPUHTXLVLWR 3HVR 
 2VFULWpULRVGHHOHJLELOLGDGHRHVWDEHOHFLPHQWRGDOLVWDUHVWULWD
H R SURFHGLPHQWR GH VHOHFomR GHYHP HVWDU GH DFRUGR FRP R
³4XDGURGH$TXLVLo}HV´GR%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR
SDUD 2SHUDo}HV )LQDQFLDGDV SHOR *UXSR GR %DQFR GDWDGR GH
TXHHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGR%DQFRKWWSZZZDIGERUJ.
6. 2V &RQVXOWRUHV ,QGLYLGXDLV LQWHUHVVDGRV GHYHP IRUQHFHU
LQIRUPDo}HVVREUHVXDVTXDOL¿FDo}HVHH[SHULrQFLDGHPRQVWUDQGR
VXDFDSDFLGDGHSDUDUHDOL]DUHVWDIXQomR FXUUtFXORVUHIHUrQFLD
D VHUYLoRV VHPHOKDQWHV H[SHULrQFLD HP WDUHIDV VHPHOKDQWHV
HWF 2VPHVPRVSRGHPREWHUPDLVLQIRUPDo}HVH7HUPRVGH
5HIHUrQFLD GHWDOKDGRV QR HQGHUHoR GH HPDLO DEDL[R GXUDQWH
R KRUiULR FRPHUFLDO GH VHJXQGD D VH[WDIHLUD GDV K jV
K
7. $V PDQLIHVWDo}HV GH LQWHUHVVH GHYHP VHU HQYLDGDV SRU HPDLO
SDUD R HQGHUHoR DEDL[R DWp 30 de Novembro de 2021, às
17h00 (hora local de Moçambique)2DVVXQWRGRHPDLOGHYH
VHU“Consultor Individual – Especialista em Procurement”.
¬ DWHQomR GH Sra. Rosa Munguambe - Empresa Nacional
de Hidrocarbonetos (ENH, E.P.)(PDLOURVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].

%

$%DFKHORU¶VGHJUHHLQ(FRQRPLFV%XVLQHVV0DQDJHPHQW
/DZ 'HYHORSPHQW 6WXGLHV RU LQ DQ\ RWKHU UHODWHG ¿HOG
3RVWJUDGXDWLRQ GHJUHHV DQG DWWHQGDQFH RI SURFXUHPHQW
UHODWHGWUDLQLQJVLVKLJKO\GHVLUDEOH :HLJKW 
% $ PLQLPXP RI VHYHQ   \HDUV RI H[SHULHQFH LQ WKH
SURFXUHPHQWRI*RRGVDQG6HUYLFHVIRUDSXEOLFLQVWLWXWLRQ
ZLWK DW OHDVW WKUHH \HDUV RI H[SHULHQFH DV D SURFXUHPHQW
VSHFLDOLVWZRUNLQJLQDGHYHORSPHQWSURMHFW¿QDQFHGE\D
0XOWLODWHUDO'HYHORSPHQW%DQNRUGRQRUDJHQFLHV5HIHUHQFH
OHWWHUV VKRXOG EH SURYLGHG WR FRQ¿UP WKH FDQGLGDWH¶V
H[SHULHQFH :HLJKW 
% ([SHULHQFH FDUU\LQJ RXW SURFXUHPHQW SURFHVVHV XVLQJ
$IULFDQ 'HYHORSPHQW %DQN¶V SURFXUHPHQW UXOHV DQG
SURFHGXUHV5HIHUHQFHOHWWHUVVKRXOGEHSURYLGHGWRFRQ¿UP
WKHFDQGLGDWH¶VH[SHULHQFH :HLJKW 
% 'HPRQVWUDEOHH[SHULHQFHRIEXLOGLQJFDSDFLW\RIEHQH¿FLDU\
VWDII WR HIIHFWLYHO\ WDNH RYHU SURFXUHPHQW UROH :HLJKW
 DQG
% :RUNLQJ NQRZOHGJH RI 3RUWXJXHVH DQG (QJOLVK LV D
UHTXLUHPHQW :HLJKW 
 (OLJLELOLW\ FULWHULD WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VKRUWOLVW DQG
WKH VHOHFWLRQ SURFHGXUH VKDOO EH DFFRUGLQJ WR WKH $IULFDQ
'HYHORSPHQW %DQN¶V ³3URFXUHPHQW )UDPHZRUN´  IRU %DQN
*URXS )XQGHG 2SHUDWLRQV GDWHG  ZKLFK LV DYDLODEOH RQ
WKH%DQN¶VZHEVLWHKWWSZZZDIGERUJ.
6. ,QWHUHVWHG ,QGLYLGXDO &RQVXOWDQWV VKDOO SURYLGH LQIRUPDWLRQ
RQ WKHLU TXDOL¿FDWLRQV DQG H[SHULHQFH GHPRQVWUDWLQJ WKHLU
DELOLW\WRXQGHUWDNHWKLV$VVLJQPHQW &9VUHIHUHQFHWRVLPLODU
VHUYLFHVH[SHULHQFHLQVLPLODUDVVLJQPHQWVHWF 7KH\PD\
REWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQDQGGHWDLOHG7HUPRI5HIHUHQFHDW
WKHHPDLODGGUHVVEHORZGXULQJRI¿FHKRXUVIURP0RQGD\WR
)ULGD\$0±30
7. ([SUHVVLRQV RI LQWHUHVW PXVW EH VHQW YLD HPDLO WR WKH
DGGUHVV EHORZ E\ November 30, 2021, at 17:00 hours
(local Mozambique time) 7KH HPDLO VXEMHFW VKRXOG EH
“Individual Consultant – Procurement Specialist´
Attn:
Mrs. Rosa Munguambe – Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH, E.P.) (PDLO  URVDPXQJXDPEH#
HQKFRP].
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Pedro Madruga (Texto)
Ilec Vilanculos (Fotos)

Chapeiros, os novos
colonos?

F

oi com a boca a espumar de raiva, os olhos desorbitados, as mãos
no ar a tremerem como varras verdes, soltas e descontroladas, num
gesto ameaçador que o velho Vicente vociferou nos ouvidos de um
cobrador:
- Quer dizer, vocês são os novos colonos desta terra?
O cobrador junto à porta não se incomodou, até sorria escolhendo as pessoas que mereciam apanhar o chapa.
- Não queremos pedras, Kota... – rematou o cobrador antes de gritar para
o motorista arrancar.
Pelos vistos o senhor Vicente é mais uma vítima da prepotência dos transportadores semi-colectivos. Isto acontece um pouco por toda a parte. Chegam à paragem, olham para a bicha e disparam, quase que sem que alguém
os oiça:
- Para onde vais?
- Ali, aqui perto.
Quem fala assim, mansinho na porta do chapa ou no ouvido do cobrador
é levado, como se fosse um pedinte qualquer, a mendigar migalhas de uma
boleia, de dez a quinze minutos. Os justos é que sofrem, ao informar previamente que vão fazer a rota inscrita na chaparia do semi-colectivo mais
famoso de Moz. É a rota estabelecida e aprovada pela respectiva associação
e pelo município, mas é letra morta. Os ﬁscais dos municípios comem,
comem até dizerem chega. Quem recusa o refresco?
- Titia faxavor descer. Nós só queremos ponta-ﬁna. É o cobrador de volta
ao activo. O peso, a idade é factor de exclusão nos chapas.
-Precisamos urgentemente de falar com o Adriano Nuvunga. É preciso pôr
um travão a estes tipos, pá. Agora que subiram os preços dos combustíveis
vai ser demais. Nesta minha idade não vou sofrer com esta gente... – O
senhor Vicente não desarma.
*
Num outro lugar, os homens fortes do dito refresco mais famoso que Jesus,
Neville Wyness e Fauzio Mussá, do banco que dança a música do Xerife
da 25 de Setembro ﬁzeram parte de uma reunião regada de luzes e de importância. Serão eles os padrinhos do senhor Vicente? Ou talvez deles virá
o patrocínio para aumentar a fama dos chapeiros?
Os turistas, esses talvez ignorem a ferocidade dos chapeiros. Como pagam em moeda estrangeira e deixam gorjetas em meticais, não são pedras nos chapas. Sentam um pouco e depois descem... Caso alguém tenha
contacto de um deles, por favor envie ao tio Vicente que já fez reserva de
nome no BAÚ de uma novíssima ONG. As preocupações são as mesmas.
Agora, o mais-velho tem a estratégia perfumada contra os novos colonos
que lideram os transportes semi-colectivos. Caso para dizer que Vicente já
não é o homem que espera, como diria o poeta angolano. Ele corre atrás
dos resultados. Cá estaremos para demostrá-los nesta galeria onde o povo
ainda tem poder.
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#FNQPEFNPTOÞNFSPTEBBHSJDVMUVSBFEPGSBOHPJNQSFTTJPOBSNFJPNVOEP NBTOVODBPTRVFUÐNTFNQSFBTNFMIPSFT
UFPSJBT DPOTQJSBUJWBT  OÍP WÍP PT JODBVUPT UPNBS DPFMIP QPS
MFCSF  CVSSP QPS DBWBMP /ÍP Ï RVF P CPN EP boss EP .BEFS
QÙT FN NBSDIB P JORVÏSJUP BHSÓDPMB IÈ VOT NFTFT  CBJYBOEP
PT OÞNFSPT EF DBNQBOIBT QBTTBEBT  MFWBOEP QBSB B MBNB UJUVMBSFT QBTTBEPT EP NFTNP QFMPVSP QBSB BHPSB  DPN PT OÞNFSPT BDUVBJT  QPEFS CSJMIBS OPT QFSDFOUVBJT EF DSFTDJNFOUP
1BSBUJSBUFJNBT PTFTQFDJBMJTUBT TPCSFUVEPPTRVFDPNCJOBN
EFNPHSBmBFQSPEVÎÍPBHSÓDPMB BDIBNRVFBTDPOUBTTFEFWFN
GB[FSEJWJEJOEPDPNQBSBUJWBNFOUFQSPEVÎÍPQFMBQPQVMBÎÍPF
WFSFNTFPTOÞNFSPTQFSDBQJUB2VFUBM 

t

%F NBMBT BWJBEBT QBSB P QFRVFOP QBÓT EPT HPSJMBT  RVF UFN
EPJTNJMNJMJUBSFTFQPMÓDJBTBDPNCBUFSFNPjihadismoFN$% 
FTUÈ"NBEF.JRVJEBEF PNJOJTUSPEP*OUFSJPSFYPOFSBEPOB
TFNBOBQBTTBEB&OUSFBTDFOUFOBTEFNFOTBHFOTDPEJmDBEBT
RVFEFWFSÈFOWJBS PFTQJÍPEPTFTQJÜFTUFNBHPSBPTFVQFRVFOPMVHBSBPTPM PVQSÏNJPDBSSFJSB TFBTTJNGPSBQSFGFSÐODJB

t

/ÍPTFTBCFPOEFTFSÍPEFTQBDIBEBTBTNBMIBTEPQSPUFHJEP
EPQSJNFJSPUJSP TFFTUÈBMBNFOUBSTFOPSFHBÎPEBNJOJTUSB
RVFCBUFVPSFDPSEFEFmDBSDPNPUÓUVMPEVSBOUFBOPTPV
TFWBJWPMUBSËTBVMBTEF(FPHSBmB.BT DPNPPTTVCTÓEJPTEF
SFJOUFHSBÎÍPTÍPDIPSVEPT USBCBMIBSQBSBRVÐ 4FNQSFIÈEF
IBWFSVNMVHBSOVNRVBMRVFSDPOTFMIPEFBENJOJTUSBÎÍPDPN
EJTQPOJCJMJEBEFTQBSBNJOJTUSPTEFTFNQSFHBEPT

t

.BTRVFN QSPWBWFMNFOUF EFWFFTUBSBMBNCFSBTGFSJEBTÏVN
EPTNBJTTJOJTUSPTDBDIPSSPTEP( SFGPSNVMBEPQBSB( 
BPUFSTJEPBGBTUBEPEBQFRVFOBMJTUBQBSBQPUFODJBJTDBOEJEBUPTBPDVQBSPUSPOPEBtvQÞCMJDB"TPMVÎÍPQBSFDFRVFWJSÈ
EP MPOHÓORVP /JBTTB QPS POEF BOEB VN RVBESP QFSEJEP OPT
tempos…

t

"JOEBOBÈSFB EFTUBWF[OBUVUFMB FOUSFBJNQSFOTBRVFGPJË
$PSFJBEP4VM DPNFOUBWBTFTPCSFBBWBOUBKBEBEFMFHBÎÍPEF
UVUPSFT RVF GPJ BDPNQBOIBS P CBSDPGÈCSJDB $PN UBOUBT DPNPEJEBEFTFPQPSUVOJEBEFT TFSÈRVFGPSBNMÈQBSBMJDFODJBSPT
WÈSJPTØSHÍPTEFDPNVOJDBÎÍP RVFQPEFSÍPTFSDSJBEPTBQBSUJS
EPQPSÍPEPHSBOEFOBWJP 

t

&TUÍPDPNB[BSPTDPOTFSWBDJPOJTUBTEBGBVOB/VNBTFHVOEB
WBHBQBSBSFQPWPBSPQBÓTDPNVNEPTNBJTFMFHBOUFTGFMJOPT
EBTBWBOBBGSJDBOB KÈTÍPEPJTPTFYFNQMBSFTEFDIJUBQFSEJEPT
FNMBÎPTQMBOUBEPTQFMBQPQVMBÎÍPFNCVTDBEFQSPUFÓOBBOJNBM6NNBDIPOBSFTFSWBFTQFDJBMEF.BQVUPFVNBGÏNFBOB
$PVUBEB FN.BSSPNFV6NBWFSTÍPEJGFSFOUFEFDPOnJUP
IPNFNBOJNBM

t

(JPSHJP7JDJOJF+PT&WFOTTÍPSFTQFDUJWBNFOUFPTCPTTFTFN
.BQVUP EB&OJFEB&YYPO.PCJM%FQPJTEBDFSJNØOJBEB
MBSHBEBEBQMBUBGPSNBEF'-/($PSBM4VM OB*MIBEF(PFKF 
DPNQPVDBTIPSBTEFQFSNFJP FTUBWBNBBQBOIBSPBWJÍPQBSB
.PÎBNCJRVF0TSFQSFTFOUBOUFTEPTEPOPTEPTCJMJÜFTm[FSBN
 IPSBT EF WJBHFN FN DMBTTF FDPOØNJDB 4FSÈ RVF UPEPT PT
CPTTFTNP[BTm[FSBNPNFTNP 

t

 %PNJOHVF[ F NBJT   B GØSNVMB $$ OÍP Ï P EP .BEFS 
DFMFCSBSBN FGVTJWBNFOUF B QSJNFJSB WJUØSJB  DPOUSB P NPEFTUP .BMBXJ  OP HSVQPi%w EF RVBMJmDBÎÍP QBSB P NVOEJBM EF
2BUBS0T.BNCBTmDBN BTTJN FNUFSDFJSPMVHBSDPN
RVBUSP QPOUPT  DPNP SFTVMUBEP EF VN FNQBUF F VNB WJUØSJB 
TFNUFSFNNBSDBEPVNÞOJDPHPMP+ÈOFNEØJ

Iminente dança de cadeiras na TVM
-Gustavo Mavie afastado da short list

E

stá em avançada marcha
o processo de selecção de
um novo presidente do
Conselho de Administração (PCA) para a Televisão de
Moçambique (TVM), em substituição de Faruco Sadique, que
dirige a estação pública há mais
de três anos. Sadique está fora
do seu primeiro mandato de três
anos.

"P RVF P SAVANA BQVSPV  IÈ
USÐT OPNFT OVNB short list (lista
DVSUB  POEF EFWFSÈ TBJS P TVCTUJUVUP EF 4BEJRVF  OPNFBEP FN
+VMIPEF FNTVCTUJUVJÎÍPEF
"SNBOEP *OSPHB  RVF OÍP EVSPV
RVBUSPNFTFTOBEJSFDÎÍPEB57. 
TVQPTUBNFOUFQPSUFSUFOUBOEPGB[FSDPSUFTFNBMHVNBTHPSEVSBTOP
PSÎBNFOUP  RVF JODMVÓB TVCTÓEJPT
EFBMHVOTEPTBOUJHPTQSFTJEFOUFT
da tv pública.
0T USÐT OPNFT TÍP ²MJP +POBTTF 
KPSOBMJTUB F VN BOUJHP pivot dos
UFMFKPSOBJTEB57.FBDUVBMNFOte director da ﬁlial do Banco de
.PÎBNCJRVF #E. FN-JDIJOHB  QSPWÓODJB EP /JBTTB  F +PTÏ
/HVJMB  KPSOBMJTUB EB DBTB  RVF KÈ
PDVQPV B QPTJÎÍP EF EJSFDUPS EF
JOGPSNBÎÍP 0 UFSDFJSP OB MJTUB Ï
.BSUJOIP 'FSOBOEFT  FDPOPNJTUB SFGPSNBEP EPT "FSPQPSUPT EF
.PÎBNCJRVF  POEF KÈ PDVQPV B
QPTJÎÍP EF 4FDSFUÈSJPHFSBM 4( 
EBFNQSFTB6N4(OBTFNQSFTBT
QÞCMJDBT  VNB QPTJÎÍP KÈ FYUJOUB 
FSBPFRVJWBMFOUFBVN4FDSFUÈSJP
1FSNBOFOUFOPT.JOJTUÏSJPT

Gustavo Mavie
0 SAVANA TBCF RVF (VTUB-

Élio Jonasse

WP .BWJF  VN EPT NBJT TJOJTUSPT
F WPDJGFSBOUFT BHFOUFT EP (
<BHPSBSFDPOEJDJPOBEPQBSB(> 
VN HSVQP EF WBTTBMPT FTQFDJBMJzado em destilar veneno contra a
PQPTJÎÍPFUPEPTBRVFMFTRVFOÍP
BMJOIBNDPNBOBSSBUJWBHPWFSOBNFOUBM  GPJ QPOEFSBEP  FN DFSUPT
TFDUPSFT QBSB 1$"  NBT EFQPJT
BGBTUBEPiQPSOÍPTFSDPOTFOTVBMw 
EBEPT PT TFVT QPTJDJPOBNFOUPT
QÞCMJDPT  NVJUBT WF[FT EF HSBOEF
FNCBSBÎPQBSBBQSØQSJB'SFMJNP
)FSNÓOJB.BDIFM "UBOÈTJP.BSDPT F 4ÏSHJP .BSDPT  FTUF ÞMUJNP
VN EPT BDUVBJT BENJOJTUSBEPSFT 
UBNCÏN FTUJWFSBN OVNB iMPOHB MJTUBw  RVF EFQPJT GPJ SFEV[JEB
QBSB USÐT  RVF EFWFSÈ TFS FOWJBEB
QBSB P $POTFMIP EF .JOJTUSPT
0 KPSOBM TBCF JHVBMNFOUF RVF PT
USÐTOPNFTDPOTUBOUFTOBTIPSUMJTU
KÈGPSBNBOBMJTBEPTQFMP$POTFMIP
4VQFSJPS EF $PNVOJDBÎÍP 4PDJBM
$4$4  DPOGPSNF QSFDPOJ[B B
$POTUJUVJÎÍPEB3FQÞCMJDBOPTFV
OÞNFSP USÐT EP BSUJHP   P RVBM
FTUBCFMFDFRVFBRVFMFØSHÍPEFEJT-

José Nguila

DJQMJOBFEFDPOTVMUBJOUFSWÏNOB
OPNFBÎÍPFFYPOFSBÎÍPEPTEJSFDUPSFTHFSBJT EPT ØSHÍPT EF DPNVOJDBÎÍP TPDJBM EP TFDUPS QÞCMJDP
/PQBTTBEP PHPWFSOPKÈGPJBMWP
EFDSÓUJDBQÞCMJDB QPSDPOUPSOBSP
$4$4
3FDPSEFTF RVF B OPNFBÎÍP EF
"SNBOEP *OSPHB GPJ DPOUFTUBEB
QFMP.*4".PÎBNCJRVF RVF OB
BMUVSB FNJUJVVNDPNVOJDBEP OP
RVBMBQFMBWBBPHPWFSOPBSFWPHBS
BOPNFBÎÍPEPBOUJHPNJOJTUSPEB
*OEÞTUSJBF$PNÏSDJP QBSBPDBSHP EF 1$" EB 57. 0 .*4"
DPOTJEFSBWB RVF B OPNFBÎÍP EF
VNQPMÓUJDPTFNOFOIVNIJTUØSJDP
OBDPNVOJDBÎÍPTPDJBMiDPOTUJUVÓB
VNSVEFHPMQFFSFWÐTOBBNCJÎÍP
EFPQBÓTDBNJOIBSSVNPËQMFOB
MJCFSEBEF EF JNQSFOTB F EF FYQSFTTÍP TPCSFUVEPËJOEFQFOEÐODJBFJNQBSDJBMJEBEFEPTØSHÍPTEF
DPNVOJDBÎÍP EP TFDUPS QÞCMJDPw
*HVBMNFOUFWJPMBWBBDPOTUJUVJÎÍP
EB3FQÞCMJDB QPSOÍPUFSTJEPPVWJEPP$4$4

t

Em voz baixa
t

1FMBTFDÎÍPSFTFSWBEBBEFDMBSBOUFT OBHSBOEFUFOEB UÐNQBTTBEP WFSEBEFJSBT TVNJEBEFT FN NBUÏSJB EF HFTUÍP F QFTDBT 
NFTNPBUÏDPNQSPQPTUBTEF$7TBQFOTPTËTOBSSBUJWBTEFUSJCVOBM4FOEPBTTJN QPSRVFTFSÈRVFBTFNQSFTBTQÞCMJDBTTÍP
JOWBSJBWFMNFOUFVNEFTBTUSF
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