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Arguidos do caso Anastácio Matavele

Chang perde mais uma batalha e caminha para o 1º ano na prisão
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Guirrugo foi detido a 5 de No-

vembro, uma terça-feira, à saída 

de uma acareação com outros 

arrolados no caso, incluindo 

um agente das Forças Arma-

das de Defesa de Moçambique 

(FADM) afecto ao centro de 

recrutamento das FADM e um 

agente do Serviço Nacional de 

Investigação Criminal (SER-

NIC).

Dias depois, seria detido Alfredo 

Macuácua. Os dois comandan-

tes haviam sido suspensos pelo 

comandante geral da Polícia, 

Bernardino Rafael, a 8 de Ou-

tubro, 24 horas depois do crime 

que calou o incómodo activista 

de Gaza. 

Para além de director executivo 

do FONGA e vice-presidente 

do Fórum Nacional de Florestas, 

Anastácio Samuel Matavele, 55 

anos, natural de Bungane, distri-

to de Chongone e, à data do seu 

assassinato, residente na cidade 

de Xai-Xai, era também director 

executivo da Sala da Paz [para a 

zona sul que, para além de Gaza, 

inclui Maputo e Inhambane], 

uma plataforma de organizações 

da sociedade civil para a obser-

vação eleitoral.

A Sala da Paz denunciou diver-

sas irregularidades do proces-

so eleitoral. Aliás, Matavele foi 

baleado quando regressava de 

uma formação de observadores 

eleitorais. 

Na qualidade de observador 

eleitoral, numa província com 

um recenseamento problemáti-

co, que tinha criado mais de 300 

mil eleitores fantasmas, Matave-

le era um declarado incómodo 

aos planos de Gaza, uma pro-

víncia bastante hostil à oposição, 

mas com cadáveres a acordarem 

para votar na Frelimo.

Outros esquecidos?
Na acusação assim como no co-

municado da Procuradoria, não 

Não são quaisquer. São 
mesmo de luxo os ar-
guidos do caso do as-
sassinato de Anastácio 

Matavele, o activista de Gaza 

morto a tiros por agentes da Po-

lícia a 7 de Outubro, no asfalto 

quente de Xai-Xai. Para além 

de agentes de elite das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS), 

a lista dos oito “magníficos” 

inclui, pelo menos, um edil da 

Frelimo.

Um mês e oito dias depois do 

crime que chocou o país e o 

mundo, a Procuradoria Provin-

cial de Gaza anunciou a conclu-

são da investigação do assassina-

to do então director do Fórum 

das Organizações da Social Ci-

vil de Gaza (FONGA) e reme-

teu o processo ao Tribunal Judi-

cial daquela província para fases 

subsequentes. 

Em comunicado, emitido a 15 

de Novembro, a Procuradoria-

-Geral da República (PGR) 

fez saber, mesmo sem avançar 

nomes, ter constituído arguidos 

oito indivíduos, dos quais quatro 

em liberdade e outros quatro de-

tidos.

Entre os oito arguidos do pro-

cesso que ostenta o número 

78/19 – Querela –, ora no Tri-

bunal Judicial da província de 

Gaza, quarta secção Criminal, 

alguns são acusados de autoria 

material e outros de autoria mo-

ral de homicídio qualificado.

O SAVANA está em condições 

de avançar que um dos oito ar-

guidos é o presidente do Con-

selho Municipal de Chibuto, 

Henriques Machava, legalmen-

te, à data dos factos, proprietário 

da viatura usada para o assassi-

nato brutal de Anastácio Mata-

vele. 

Trata-se da viatura da marca 

Toyota, Modelo Mark X, com 

matrícula ADE 127 MC que, 

no dia do assassinato de Mata-

vele, era conduzida por Nóbre-

ga Chaúque, agente das forças 

especiais da Polícia que morreu 

no acidente após o baleamento 

da vítima. 

Conforme escrevemos na edi-

ção de 1 de Novembro último, 

Machava importou o carro usa-

do para o crime, em Maio de 

2014, do Japão. Pagou, no total, 

302,434.57 Meticais, dos quais 

159,430.50 na compra, frete e 

seguros e 143,004.07 em direi-

tos aduaneiros e outras impo-

sições fiscais. Desembaraçou a 

viatura às 14h:51 minutos de 

21 de Maio. Ele viria a registar 

a mesma viatura Registo Auto-

móvel de Maputo, dias depois.

Além de Henriques Machava, 

a PGR constituiu arguido Ri-

cardo Manganhe, professor de 

carreira e subordinado de Hen-

riques Machava, no Município 

de Chibuto, onde é responsável 

pelo pelouro da Educação. É a 

Manganhe que, supostamente, o 

edil de Chibuto tinha vendido o 

carro do crime. 

O negócio teria sido celebrado 

nos princípios de Agosto do ano 

corrente, ou seja, um mês e meio 

antes da viatura se envolver no 

assassinato de Matavele. 

Confrontado pelo Jornal, em 

Outubro último, Machava reco-

nheceu que a viatura ainda man-

tinha os seus nomes. No entanto, 

explicou que tal se devia ao facto 

de o suposto comprador não ter 

concluído os pagamentos.

Manganhe, pessoa próxima 

ao edil Machava, assumiu que 

a viatura já estava com ele, ao 

abrigo do contrato de compra da 

mesma, cujos pagamentos ain-

da estava por concluir. Manga-

nhe assumiu também que tinha 

emprestado o carro a Nóbrega 

Chaúque que alegou que tinha 

“pressão do serviço”, que não lhe 

permitia “resolver assuntos pes-

soais”.

Os terceiro e quarto arguidos 

dos que ainda se mantêm em 

liberdade são Januário Rungo e 

Justino Muchanga, ambos qua-

dros seniores da Unidade de 

Intervenção Rápida (UIR) em 

Gaza.

Não está clara a posição ocu-

pada por Rungo na UIR,  mas 

Muchanga é responsável pelo 

sector de armamento no quartel 

da UIR.

De acordo fontes do Tribunal 

Judicial da Província de Gaza, 

Januário Rungo é acusado de ter 

recebido e encaminhado as ar-

mas do crime para o arsenal da 

UIR. As mesmas armas foram 

entregues pelo agente Euclídio 

Mapulasse, após se ter escapa-

do do acidente onde morreram 
Nóbrega Chaúque e Martins 
Williamo. 
Mapulasse foi detido, no quartel 
da UIR, no mesmo dia do assas-
sinato de Matavele por ordens 
da 2ª Esquadra de Xai-Xai.
Por seu turno, Justino Muchan-
ga, responsável pela secção de 
armamento (arsenal) da UIR, é 
acusado de ter retirado as armas 
do arsenal para a operação do 
assassinato de Matavele.
Os restantes quatro arguidos 
que perfazem a lista dos oito 
magníficos de Gaza são Edson 
Silica, Euclídio Mapulasse, Tu-
delo Guirrugo e Alfredo Ma-
cuácua, todos eles detidos no 
Estabelecimento Penitenciário 
Provincial de Gaza.
Silica e Mapulasse integravam 
a quadrilha composta por cinco 
assassinos, todos eles agentes da 
Polícia, na verdade tropas de eli-
te que, a 7 de Outubro último, 
tiraram a vida ao activista Anas-
tácio Matavele, um antigo alvo 
a abater na província de Gaza 
devido aos seus incómodos po-
sicionamentos em relação ao 
Governo do dia.
Silica é o agente que, depois de 
contrair ferimentos no acidente 
em que a quadrilha se envolveu 
após o assassinato, foi encami-
nhado ao hospital provincial de 
Gaza. Assim que teve alta hos-
pitalar, Silica, 34 anos de idade, 
foi logo encaminhado à cadeia 
provincial de Gaza.
Por sua vez, Mapulasse, também 
sobrevivente do acidente que se 
encarregou de destapar o véu so-
bre os esquadrões de morte, foi 
detido logo depois do acidente.
Tudelo Guirrugo e Alfredo Ma-
cuácua, os últimos dois arguidos, 

eram, à data dos factos, coman-

dantes da companhia do GOE 

e da subunidade da UIR, em 

Gaza, respectivamente. 

constam os nomes de Agapi-

to Matavele, agente foragido. 

Igualmente, não consta o nome 

do funcionário sénior do Esta-

do em Gaza, que supostamente 

fornecia senhas de combustível 

para os atiradores.

Ubisse
A equipa de investigação do SA-
VANA sabe que a Procuradoria 

Provincial de Gaza já ouviu os 

arguidos no processo relacio-

nado com o rapto e assassinato 

de Carlos Moçambique Ubisse, 

ocorrido no dia 23 de Setembro, 

no Bairro 2000, no Chongoene. 

Na audição, os arguidos reco-

nheceram que a viatura que 

assassinou Carlos Ubisse é a 

mesma que viria a ser usada no 

assassinato de Anastácio Mata-

vele. 

Revelaram que, à data do rapto e 

assassinato de Ubisse, a mesma 

viatura, legalmente, pertencente 

ao presidente do Município de 

Chibuto, supostamente em pro-

cesso de trespasse para Ricardo 

Manganhe, estava a ser condu-

zida pelo finado Nóbrega Chaú-

que. 

No entanto, negam que tenham 

estado envolvidos no referido 

assassinato. Ou seja, jogam toda 

a culpa para os já mortos Nóbre-

ga Chaúque e Martins Willia-

mo, que não têm como acordar 

para se defender.

A confissão dos arguidos vem 

confirmar o que o SAVANA já 

havia avançado, que no dia de 

assassinato de Carlos Ubisse (23 

de Setembro), o carro tinha sido 

emprestado ao Nóbrega por Ri-

cardo Manganhe. 

Nóbrega Chaúque só devolveu-

-o no dia 25 de Setembro, coin-

cidentemente, data do enterro 

de Carlos Ubisse, em Mohambe, 

distrito de Chibuto.

*Colaboração especial

SAVANA 

Edson SilicaHenriques Machava Tudelo Guirrugo Ricardo Manganhe
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É 
a mais recente derrota go-
vernamental na longa luta 
para trazer Manuel Chang 
a Maputo. Numa decisão 

bastante celebrada nos círculos 

críticos em Maputo, o Tribunal 

Superior da África do Sul, divisão 

de Gauteng, Joanesburgo, rejeitou 

o pedido de Moçambique para que 

fosse uma instância superior a de-

cidir a extradição do ex-ministro 

das Finanças.

Tudo começou quando, em Maio 
último, o antigo ministro da Justiça 
e Serviços Correccionais da África 
do Sul, Michael Masutha, decidiu 
que Manuel Chang seria extradita-
do para Moçambique, ao invés dos 
Estados Unidos da América, onde 
é acusado de fraude, corrupção e 
lavagem de dinheiro, no âmbito das 
dívidas ocultas.
Mas Ronald Lamola, o novo mi-
nistro que sucedeu Michael Masu-
tha na pasta da Justiça e Serviços 
Correccionais da África do Sul, 
não se deixou impressionar pela 
decisão do seu antecessor. Lamola, 
um dos mais jovens ministros do 
novo executivo do presidente Cyril 
Ramaphosa, pediu ao Tribunal que 
reavaliasse a decisão de Masutha, 
que a considerou “irracional e ile-
gal”. 
A decisão do novo homem forte 
do Ministério da Justiça e Assun-
tos Correccionais da África do Sul 
foi em resposta a uma contestação 
judicial apresentada pelo Fórum de 
Monitoria do Orçamento (FMO), 
uma plataforma de organizações da 
sociedade civil moçambicana que 
discordam da extradição de Chang 
para Moçambique. 
O que se seguiu foi uma batalha 
judicial entre o Governo moçambi-
cano, representado pela Mabunda 
Incorporated Attorneys at Law, o 
FMO, através da Ian Levitt Attor-
nerys e a defesa de Chang, repre-
sentada pela BDK Attornerys, a ver 
se o antigo ministro moçambicano 
das Finanças era extraditado para 
Moçambique ou para os Estados 
Unidos.
Na batalha, está também o ministro 
Ronald Lamola e a Fundação He-
len Suzman (HSF, sigla em inglês), 
que entrou no caso como “amiga do 
Tribunal”. A HSF é uma organiza-
ção de promoção de valores da de-
mocracia liberal e direitos humanos 
na África do Sul pós-apartheid, 
estabelecida em homenagem a He-
len Suzman, uma parlamentar da 
oposição liberal de longa data que 
se opunha ao apartheid no Parla-
mento sul-africano.

Até que a 01 de Novembro, o Tri-

bunal Superior de Gauteng orde-

nou ao Governo sul-africano para 

que revisse a decisão de extradição 

de Manuel Chang, detido naquele 

país há aproximadamente um ano, 

29 de Dezembro de 2018, a pedi-

do dos Estados Unidos da América 

(EUA).

Caiu assim em terra a ofensiva de 

Maputo, que até incluiu “relaxa-

mentos de imunidades”, no sentido 

de ver Manuel Chang extraditado 

para Maputo.

Inconformado, o Governo mo-

çambicano recorreu da decisão, 

solicitando que seja uma instân-

cia superior de Justiça da África 

do Sul a manter a extradição de 

Chang a Maputo.

Foi esse pedido que o Tribunal Su-

perior da África do Sul, divisão de 

Gauteng, Joanesburgo, rejeitou esta 

quarta-feira.

“Após ouvir e analisar os argu-

mentos das partes, este Tribunal 

chegou à conclusão que não existe 

perspectiva razoável de uma outra 

instância de Tribunal chegar a uma 

conclusão diferente”, anunciou o 

juiz Colin Lamont.

“Por isso, o pedido para recorrer é 

rejeitado”, afirmou o juiz sul-afri-

cano.

Colin Lamont, juntamente com 

os juízes Denise Fisher e Edwin 

Molahehi ouviram, esta quarta, 

no Tribunal Superior de Gauteng, 

em Joanesburgo, capital económi-

ca da África do Sul, argumentos 

breves da Procuradoria-Geral de 

Moçambique (PGR) e do ministro 

da Justiça da África do Sul, Ronald 

Lamola, sobre a solicitação de Ma-

puto.

Em declarações à Lusa, no final da 

audição, o advogado Sami Modiba 

disse que Moçambique vai recorrer 

da decisão de hoje (quarta-feira) 

junto do Tribunal Supremo de Re-

curso da África do Sul.

“Já se antecipava esta decisão por-

que este tribunal é o mesmo que 

pronunciou a sentença (1 de No-

vembro), mas não é o fim do caso, 

vamos pedir directamente ao Tri-

bunal Supremo de Apelação a au-

torização para recurso”, afirmou.

Sami Modiba adiantou à Lusa que 

a submissão será feita em Janeiro, 

tendo ainda, neste sentido, apre-

sentado também no passado mês 

de Novembro idêntica notificação 

junto do Tribunal Constitucional 

da África do Sul.

Na audição desta quarta-feira, que 

durou cerca de uma hora, interveio 

também a Fundação HSF, em de-

fesa da extradição para os Estados 

Unidos do ex-ministro das Finan-

ças de Moçambique.

Manuel Chang, 62 anos, encontra-

-se detido na prisão de Modderbee, 

arredores de Joanesburgo, desde 29 

de Dezembro do ano passado, a pe-

dido dos EUA, primeiro requeren-

te da extradição de Manuel Chang.

O ex-ministro das Finanças de 

Moçambique, que foi preso no 

aeroporto internacional OR Tam-

bo, em Joanesburgo, a caminho do 

Dubai, é aguardado para julgamen-

to num tribunal de Nova Iorque, 

por fraude, corrupção e lavagem de 

dinheiro numa burla internacional 

de USD 2,2 mil milhões.

O FMO, a plataforma de organi-

zações da sociedade civil moçam-

bicana que se tem batido contra a 

extradição de Chang para Moçam-

bique, considera ilegal extraditar o 

antigo ministro das Finanças para 

Maputo.

O FMO salienta que o Protocolo 

da Comunidade de Desenvolvi-

mento da África Austral (SADC) 

obriga os Estados requeridos a re-

cusarem a entrega de pessoas que 

gozam de imunidade de acusação 

criminal no território do país re-

querente.

“O objectivo da extradição é a 

responsabilização criminal. A res-

ponsabilização criminal não pode 

ser alcançada se existir imunida-

de, mesmo que tal imunidade seja 

‘condicional’”, refere o FMO, em 

alusão ao argumento da PGR, de 

que o artigo 4 do Protocolo da 

SADC permite a extradição de 

Manuel Chang para Moçambique.

Para o FMO, Moçambique não ga-

rantiu e não pode garantir que um 

juiz e o seu parlamento irão deci-

dir que a imunidade de Chang será 

retirada. Em círculos pró-gover-

namentais, há sugestões para uma 

espécie de “ilegalização do FMO”, 

por entenderem que se trata de 

uma plataforma lesa-pátria. 

A PGR acredita na extradição de 

Chang para Moçambique pela 

convicção de que os Estados Uni-

dos não tem jurisdição sobre o es-

cândalo das dívidas ocultas. “Já di-

zíamos isso no caso Jean Boustani”, 

rematou uma fonte da PGR.      

Lembre-se que, quando iniciou o 

debate sobre a imunidade de Ma-

nuel Chang, as autoridades mo-

çambicanas levaram a cabo uma 

campanha para impressionar as au-

toridades sul-africanas de modo a 

extraditarem o antigo ministro para 

Moçambique.

Verónica Macamo, a presidente do 

Parlamento, foi a prestativa “cama-

rada” que se destacou nessa ofen-

siva, chegando a inventar “relaxa-

mento de imunidade”, um instituto 

estranho à ciência jurídica. 

Os moçambicanos podem 
agora esperar viver pou-
co mais de 60 anos, mais 
um do que em 2018, de 

acordo com o relatório de De-

senvolvimento Humano das 

Nações Unidas, divulgado na 

terça-feira em Maputo.

Segundo o relatório, em Mo-

çambique, a esperança média de 

vida, à nascença, aumentou de 

58,9 para 60,2 anos.

A análise refere que Moçam-

bique continua no 180.º lugar 

entre 189 países analisados no 

Índice de Desenvolvimento Hu-

mano (IDH).

Tal como no último ano, o IDH 

absoluto subiu de 0,437 para 

0,446 valores, mas o país se man-

tém entre os países classificados 

na categoria de “baixo desenvol-

vimento”.

A esperança média de vida das 

mulheres subiu de 61 para 63 

anos, enquanto que a dos ho-

mens pouco ganha: de 56,7 para 

57,1 anos.

Moçambique perde quatro po-

sições no índice de desigualdade 

de género, que mede as diferen-

ças no tratamento dado a ho-

mens e mulheres, descendo da 

posição 138 para 142 no IDH 

hoje lançado.

Há ainda um aumento no núme-

ro de nascimentos por cada mil 

mulheres com idade entre os 15 

e os 19 anos, de 135,2 para 148,6.

O relatório do PNUD indica 

ainda que 10% dos moçambica-

nos mais ricos detêm 45,5% do 

rendimento, enquanto que aos 

40% mais pobres cabe 11,8% e 

que uma maioria de 62,4% da 

população vive com menos de 

dois dólares por dia.

Os dados são baseados em dife-

rentes fontes e, no caso, a agência 

da ONU baseia-se nos indicado-

res mais recentes disponíveis para 

cada item entre 2010 e 2017.

Ao nível da desigualdade de 

género, Moçambique está na 

posição 142 (valor absoluto de 

0.569).

O relatório deste ano foca a 

problemática das desigualdades 

crescentes em todo o mundo e, 

nesse aspecto, Moçambique está 

entre os países onde a distribui-

ção de riqueza é mais desigual.

Seguindo o coeficiente de Gini, 

indicador habitualmente utiliza-

do para sintetizar o grau de desi-

gualdade de distribuição de ren-

dimentos (em que zero equivale 

a igualdade total e 100 a comple-

ta desigualdade), o país regista 

54 valores, o sexto pior resultado 

do relatório - só superado por 

África do Sul (63), Namíbia 

(59,1), Zâmbia (57,1), República 

Centro-Africana (56,2) e Lesoto 

(54,2).

O Relatório coloca Moçambique 

na cauda dos 189 países avalia-

dos. Ocupa a posição 180, e a 

nível dos países da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) Moçambique é o pior 

no que à evolução das nuances de 

desenvolvimento humano dizem 

respeito. 

Manuel Chang, preso há quase um ano na África do Sul
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O 
relatório financeiro da 
companhia sul-afri-
cana Tongaat Hullet 
mostra que a compa-

nhia mentiu em relação às suas 

vendas de açúcar em Moçam-

bique, falseando a situação da 

operação no país.

Para ocultar a realidade, a Ton-

gaat Hullet declarou como ven-

dido o açúcar que cedeu à Dis-

tribuidora Nacional de Açúcar, 

(DNA), uma entidade detida 

em 50% pela companhia sul-

-africana.

Por força da quota que contro-

la na DNA, a firma sul-africa-

na tem direito à recompra da 

quantidade de açúcar que possa 

precisar.

Para que se considerasse receita, 

o açúcar devia ser vendido ao 

comprador final, o que não é o 

caso em relação à DNA, escreve 

a Zitamar.

O portal observa que o relatório 

do ano financeiro findo em 31 

de Março apenas foi divulgado 

na segunda-feira, mostra uma 

queda de um terço nas receitas 

da Tongaat Hullet em Moçam-

bique, quando comparadas com 
igual período de 2018.
As contas foram divulgadas de-
pois de correções desencadeadas 
na sequência de uma auditoria 
que detectou irregularidades 
nos cálculos da Tongaat Hullet.
A reavaliação das contas co-
locou a nu a inviabilidade das 
duas açucareiras que a Tongaat 
detém em Moçambique, no-
meadamente Mafambisse e Xi-
navane.
A revisão das contas mostrou 
que as vendas da Tongaat em 
Moçambique caíram de 163 
milhões de dólares em 2018 
para 91 milhões de dólares este 
ano, uma queda de quase 44%.
As perdas nas vendas de açúcar 
aumentaram de 306 milhões 

de randes para 471 milhões de 

randes.

A Tongaat negociou com suces-

so a restruturação da dívida da 

sua actividade em Moçambique 

para Dezembro de 2020, depois 

de ter conseguido idêntico des-

fecho na África do Sul.
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Um passageiro morreu e 
um tripulante ficou gra-
vemente ferido numa 
“chuva de balas”, durante 

o ataque ao autocarro da Entre 

Rios, na zona de Muda Serração, 

cerca de 40 quilómetros a sul de 

Inchope, na segunda-feira, 9. No 

mesmo local, em que um outro 

ataque feriu com balas um condu-

tor no sábado 7, numa zona con-

siderada um reduto da oposição e 
onde há registos de sequência de 
ataques que já mataram 13 pessoas 
desde Agosto.
 
Na segunda-feira, 9, cerca das 
19:00horas, um grupo armado 
voltou a “regar” com balas um au-
tocarro, com 45 passageiros e que 
fazia o percurso Maputo-Queli-
mane, matando um jovem comer-
ciante e deixando ferido, com bala 
crivada na cabeça, um dos cobra-
dores.
“De repente vi uma chuva de balas 
que vinham contra mim. Decidi 
não parar, preferi morrer a andar, 
foi essa decisão que me salvou. 
Salvei também os passageiros”, 
contou ao SAVANA Carlos Ma-
cuacua, motorista do autocarro, 
que lamentou as difíceis condições 
de conduzir na zona do ataque.
Para seu espanto, o ataque de que 
foi vítima ocorreu minutos após o 
carro passar por uma posição poli-
cial, numa zona em que as Forças 
de Defesa e Segurança afirmam 
ter reforçado segurança.
“Não andei cinco minutos, depois 
de passar uma posição policial e fui 
atacado”, acrescenta o motorista, 
adiantando que “poucos minutos 
depois do ataque encontrei uma 
outra posição policial”.
Um outro cobrador, Stélio João, 
descreveu que os tiros foram dis-
parados a partir de uma mata.
“Os primeiros foram para o lado 
de frente do autocarro e os res-
tantes tiros vinham da parte late-
ral do motorista”, afirmou Stélio 
João, sublinhando que o condutor 
não se deixou assustar pelos tiros 
e continuou, o que salvou os pas-
sageiros.
O SAVANA soube que o ferido, 
que continuava com a bala alojada 
na parte da cabeça, foi transferido 
na terça-feira do Hospital Pro-
vincial de Chimoio para a maior 
unidade hospitalar na cidade da 
Beira. Já o corpo, da vítima fatal, 
continuava depositado na morgue 
do Hospital Distrital de Gondola, 
ainda sem ser reclamado até o fe-
cho da edição.

Na mesma zona em que ocorreu o 

ataque de segunda-feira, uma ca-

mioneta de carga, que transportava 

peixe seco de Inhassoro (Inham-

bane) para a cidade da Beira (So-

fala), foi atacada e o condutor fe-

rido com gravidade no sábado, 7, 

estando até agora internado na ala 

da ortopedia no Hospital Provin-

cial de Chimoio.

 Ataques a camiões 
O ataque de segunda-feira e sá-

bado, ocorreram próximo a zona 

onde foram intensificados os ata-

ques a alvos civis e militares e onde 

em dois dias cinco camiões de car-

ga foram alvejados, três dos quais 

depois incendiados. 

Na quinta-feira, 5, por volta das 

5.45 horas locais, na fronteira en-

tre os distritos de Gôndola (Ma-

nica) e Chibabava (Sofala), três 

camiões foram atingidos num úni-

co ataque, um dos quais viria a ser 

incendiado.

“Só escapei porque quando percebi 

os primeiros tiros baixei a cadeira e 

conduzi agachado por dois quiló-

metros até o carro desligar o motor 

sozinho, devido aos tiros”, descre-

veu Nascimento Montanha, um 

dos motoristas do camião atacado, 

quando o encontramos a poucos 

quilómetros do local do ataque e 

onde o carro avariou depois.

Segundo o camionista, o gru-

po disparou pelo menos 23 balas 

contra o seu camião, que mesmo 

assim, prosseguiu por mais dois 

quilómetros. “Quando o carro pa-

rou, fugi para o mato. Mas já es-

tava a dois quilómetros do ponto 

do ataque”  e “todas as balas foram 

contra a cabine: umas na porta, 

outras no para-brisas e outras na 

frente do carro e furaram radiador 

e bomba de ar”, contou.

Além do seu camião, dois outros 

foram atacados e ficaram avaria-

dos quase no mesmo local, um 

dos quais que acabou por arder. Já 

na sexta-feira, 6 e sábado 7, duas 

camionetas de carga, igualmente 

foram incendiados após serem ata-

cados.

 
Roubo no ataque
A Polícia de Manica, que atribuiu 

os ataques a autoproclamada Junta 

Militar da Renamo, disse que re-

gistou o primeiro caso de roubo 

às vítimas após o ataque desde o 

início das incursões armadas na 

região.

“No ataque (de sábado) quatro 

homens armados da Renamo, 

munidos de armas de fogo retira-

ram numa viatura um telemóvel, 

quatro mil meticais em dinheiro e 

outros bens, num prejuízo avaliado 

em 28 mil meticais”, disse Mateus 

Mindu, porta-voz do comando 

provincial da Polícia de Manica.

Contudo, a Polícia reitera que es-

tão proporcionadas medidas de se-

gurança para a transitabilidade da 

via e tem atribuído os ataques ao 

grupo de dissidentes da Renamo, 

liderados por Mariano Nhongo, 

que, no entanto, nega a autoria.

O grupo de dissidentes da Renamo 

continua entrincheirado na zona e 

tem ameaçado recorrer à violência 

armada para negociar melhores 

condições de reintegração social 

do que as acordadas pelo seu parti-

do com o Governo, mas, por outro 

Incursões ganham novo tom num reduto da oposição

Um morto e três feridos em sequência de ataques
Por André Catueira, em Manica

lado, também se tem recusado a 

assumir a autoria dos ataques.

As incursões acontecem num re-

duto da Renamo, onde os guer-

rilheiros se confrontaram com as 

forças de defesa e segurança mo-

çambicanas e atingiram alvos civis 

até ao cessar-fogo de Dezembro 

de 2016.
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Activistas das organiza-
ções da sociedade civil 
apontam para a falta de 
legitimidade de Filipe 

Nyusi para ocupar o cargo de 
Presidente da República, caso o 
Conselho Constitucional (CC) 
valide os resultados das eleições 
de 15 de Outubro passado, que 
lhe conferiram uma vitória fol-
gada perante os seus adversários. 
O CC marcou para 15 de Janeiro 
próximo a investidura do chefe 
de Estado eleito.

Porém, é entendimento comum 

da sociedade civil que as últimas 

eleições foram ganhas de forma 

fraudulenta, nunca antes vista no 

país, violando o básico princípio 

de direito à escolha numa demo-

cracia, facto que coloca em causa 

a nova liderança do país. Isto é 

agravado pelas notícias vindas de 

Brooklyn, em Nova Iorque, dando 

conta de que Nyusi terá recebido 

um milhão dólares do maior es-

cândalo de corrupção no país para 

financiar a sua campanha eleitoral 

para as eleições de 2014.

Este questionamento surge numa 

altura em que o relógio já marca 

o tic tac da contagem decrescen-

te rumo a 15 de Janeiro de 2020, 

data marcada pelo CC para a to-

mada de posse do Presidente da 

República saído das últimas elei-

ções gerais. 

E porque o CC ainda não validou 

os resultados eleitorais, a socie-

dade civil entende que há espaço 

para a reposição da verdade elei-

toral. 

Reunidos esta segunda-feira, com 

o mote de criar bases para o esta-

belecimento de uma rede de pro-

tecção dos activistas e defensores 

dos direitos humanos no país, os 

representantes de diferentes orga-

nizações da sociedade civil lança-

ram um olhar sobre a situação dos 

direitos humanos no país. 

O Encontro foi organizado pelo 

Centro para Democracia e De-

senvolvimento (CDD) e a SA-

HRDN, uma agremiação sul-

-africana que também se dedica a 

promoção dos direitos humanos. 

Intervindo na ocasião, Adriano 

Nuvunga, director- executivo do 

CDD, disse que a situação dos di-

reitos humanos no país não é das 

melhores, tendo reclamado pela 

violação do direito dos cidadãos à 

escolha do seu dirigente, um prin-

cípio fundamental da democracia. 

Segundo Nuvunga, o Governo 

que vai tomar posse a 15 de Ja-

neiro do próximo ano,  caso o CC  
valide os resultados eleitorais, 
resulta de eleições fraudulentas, 
facto que põe em causa a sua le-
gitimidade.  

Sublinhou que os sucessivos go-

vernos saídos de processos eleito-

rais tiveram como base a fraude, 

mas desta vez a violação da liber-

dade de escolha dos cidadãos foi 

gravíssima.  

Manifestou preocupação com as 

organizações que têm defendido 

que as últimas eleições foram li-

vres, justas e transparentes e de-

safiou as referidas agremiações 

para um debate franco e aberto 

de modo a provarem o que têm 

defendido. 

A activista social Fátima Mimbi-

re disse que para além da falta de 

legitimidade eleitoral, “Nyusi tem 

falta de legitimidade de conduta” 

por estar envolvido no escândalo 

das dívidas ocultas, a maior fraude 

financeira da história do país. 

Durante julgamento em Nova 

Iorque, Jean Boustani, na altura 

único arguido do processo, dis-

se que Filipe Nyusi, identificado 

como “new man” ou “Nuy”  nos 

relatórios de transferências ban-

cárias, recebeu um milhão de dó-

lares em subornos. 

Nesse sentido, a sociedade civil 

deve agir com recurso a mecanis-

mos próprios para que a verdade 

eleitoral seja reposta.  

Para Mimbire, a violação do direi-

to do cidadão à escolha está a dar 

uma indicação clara daquilo que 

será o comportamento do execu-

tivo nos próximos cinco anos, no 

que diz respeito aos direitos hu-

manos e aos seus defensores. 

Traça um quinquénio bastante 

sombrio para os activistas desta 

área e como indicador aponta o 

comportamento dos “milicianos 

digitais” ligados ao executivo que, 

dia após dia, destilam ódio contra 

os activistas. 

Por outro lado, fala dos ganhos fi-

nanceiros que o executivo vai en-

caixar da indústria do LNG  e que 

vão resultar no fechamento do 

espaço de diálogo com o cidadão. 

Naldo Chivite, do FORCOM, 

também defende que as últimas 

eleições foram as piores na histó-

ria democrática do país. 

Entende que há que colocar a 

mão na cabeça e não se homolo-

gar aqueles resultados, pois tra-

zem incerteza quanto ao compor-

tamento do executivo, visto que 

não respeitam o básico direito de 

escolha.

Andamos a duas 
velocidades 
A sociedade civil considera que os 

cinco anos de governo de Filipe 

Nyusi deram azo à violação dos 

direitos humanos. 

Exemplificam com os assassina-

tos de Gilles Cistac e Anastácio 

Matavele, este último executado 

por elementos da brigada de ope-

rações especiais (GOE) da PRM. 

A estes casos juntam-se os balea-

mentos contra o professor Jaime 

Macuane e o jurista Ericino de 

Salema, bem como os refugiados 

moçambicanos em  Kapesi, no 

Malawi e as valas comuns na pro-

víncia de Manica. 

A sociedade civil manifesta preo-

cupação com a falta de protecção 

dos activistas e defensores dos di-

reitos humanos no país. 

Há um entendimento de que é 

chegado o momento de unir es-

forços e agir, evitando os erros do 

passado, em que o compromisso 

de uma maior acção de contesta-

ção não se concretizava. 

Descrevem a sua condição como 

sendo a mais vulnerável a actos 

de violência. No encontro desta 

segunda-feira também esteve o 

Estado, representado pela Comis-

são Nacional dos Direitos Huma-

nos (CNDH). Foram lançadas 

sementes para a criação de uma 

coligação dos defensores de direi-

tos humanos. 

O estabelecimento da Rede Mo-

çambique visa facilitar a promo-

ção e reconhecimento dos de-

fensores e activistas dos direitos 

humanos, como grupo vulnerável 

e precisa de assistência como par-

te do processo de desenvolvimen-

to democrático e resistência ao 

fechamento de espaço. 

Através desta iniciativa, o CDD 

passa a atender e assistir os acti-

vistas e defensores de direitos hu-

manos em alto risco e conta com 

o apoio de fundos da OSISA. 

Num caso recente de defesa de 

activistas de democracia, o CDD 

pagou cerca de 730 mil meticais 

de caução para a concessão de 

liberdade provisória aos 18 dele-

gados da Nova Democracia, que 

estavam detidos na província de 

Gaza.   

O presidente da CNDH, Luís 

Bitone, disse que a situação dos 

defensores dos direitos humanos 

não é boa, porque é frequente 

testemunhar agressões, intimida-

ções e assassinatos de activistas, 

incluindo a perseguição a jorna-

listas. 

Para Bitone, a principal fragili-

dade é a falta de mecanismo de 

defesa e neste momento, em caso 

de intimidação de activistas, só se 

pode recorrer a mecanismos in-

ternacionais como da Amnistia 

Internacional, União Europeia e  

Human Rights Watch.  

Considerou aqueles mecanismos 

difíceis de aceder, devido à língua 

e burocracia, mas também dificul-

dades de cultura, pelo que é preci-

so criar um mecanismos nacional 

que seja efectivo e simples de re-

correr. 

Classificou o país como aquele 

que anda a duas velocidades; por 

um lado, Moçambique é exemplo 

em termos de adopção de ins-

trumentos de direitos humanos 

nacionais e internacionais, cria-

ção de instituições de promoção 

e protecção dos direitos como o 

próprio CNDH e Provedor de 

Justiça bem como a introdução 

de conteúdos sobre a matéria em 

instituições de ensino. 

Mas, por outro lado, disse notar 

um fosso muito grande entre o 

compromisso e a prática. 

Citou a fraca implementação da 

legislação, considerando-a pouco 

adaptada à realidade moçambica-

na; fraco domínio destas matérias 

por parte do judiciário, defensores 

de direitos humanos assassinados, 

ameaçados e raptados, sem res-

postas legais entre outros. 

A criação de um mecanismo na-

cional de defesa dos direitos hu-

manos e activistas deve, de acordo 

com Bitone, ser uma aposta que 

tem que ser levada até às últimas 

consequências, porque a CNDH 

é também vítima de falta de pro-

tecção. 

Usam família para nos 
atingir
Por outro lado,  a directora-exe-

cutiva do Fórum Mulher, Nzira 

de Deus, disse que, apesar da sua 

agremiação ser especializada na 

defesa dos direitos mulheres, por 

sinal alinhadas com alguns ob-

jectivos do Governo, não escapa 

a ameaças de violência, com o in-

tuito de enfraquecer a luta. 

Disse ter um sentimento de que o 

Estado é o inimigo por ser o pri-

meiro a avançar com ameaças de 

uso de força e mesmo difamação 

de mulheres activistas, nas redes 

sociais. 

Citou o caso da activista Fátima 

Mimbire, sobre quem uma depu-

tada da Assembleia da República 

defendeu que fosse violada por 

dez homens, como retaliação pelo 

seu activismo. 

Mas também falou de intimida-

ção que algumas activistas do seu 

grupo sofreram no âmbito da pre-

paração dos 16 dias de activismo.

 Avançou que, por vezes, se recor-

re a familiares próximos, incluin-

do filhos, cônjuges e pais, entre 

outros, para por em causa o traba-

lho desenvolvido pelos activistas.

 Alda Salomão, do Centro Terra 

Viva (CTV), fala de problemas de 

identidade do Estado, porque sãos 

agentes ou instituições estatais 

que têm intimidado os activistas. 

Anotou que um dos grandes pro-

blemas é que o Estado tem vários 

interesses, alguns estranhos ao 

bem-comum. É por isso que os 

activistas são importantes para a 

defesa das populações. 

Partilhou a sua experiência na 

defesa do direito à terra das po-

pulações residentes nas áreas da 

indústria extractiva e as diferen-

tes intimidações que sofreu, sob o 

pretexto de que estava a inviabi-

lizar avultados investimentos para 

o país.

Apesar destes constrangimentos, 

Salomão apelou à adopção de 

uma agenda nacional sobre os di-

reitos humanos para a sensibiliza-

ção das populações sobre os seus 

direitos e deveres.  

União é base 
No entanto, João Pereira, director-

-executivo da Fundação MASC, 

disse que chegou a hora de acabar 

com lamentações e partir para a 

acção. 

O primeiro passo, de acordo com 

o activista, passa por reduzir o 

grau de conflitualidade entre as 

ONGs, visando a criação de me-

canismos de intervenção ao nível 

das províncias.

João Pereira defendeu que a ini-

ciativa não se deve resumir a 

Maputo, porque é nas províncias 

onde há mais casos de intimida-

ção e violência contra activistas 

dos direitos humanos. Para Perei-

ra, a união será a base do sucesso 

para a nova campanha. 

Sociedade Civil questiona legitimidade de Nyusi
Por Argunaldo Nhampossa

Sociedade Civil lança rede de protecção dos defensores de direitos humanos
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Está instalado mais um bra-

ço- de-ferro entre a empresa 

pública Caminhos de Ferro 

de Moçambique (CFM) e a 

provedora de serviços de transpor-

te integrado Metrobus. 

O diferendo resultou na paralisação, 

na terça-feira, da circulação das au-

tomotoras da Metrobus, na sequên-

cia de uma troca de acusações entre 

as duas empresas. 

O director-executivo dos CFM-

-Sul, Cândido Jone, disse que pe-

sou para o extremar de posições o 

não pagamento pela Metrobus de 

quatro milhões de meticais do uso 

da linha, falta de dispositivos de se-

gurança nas automotoras e a recusa 

de assinatura de contrato do uso do 

parque de estacionamento das má-

quinas. 

A Metrobus é um sistema de trans-

porte integrado, que faz a combina-

ção de autocarros e de automotoras.

Amade Camal, PCA da SIR Moto-

res, empresa proprietária da Metro-

bus, reconhece a dívida, mas pede 

ao executivo a revisão da lei, para 

permitir uma maior concorrência.

Os CFM não podem ser gestor e 

operador ao mesmo tempo, defende 

Camal.  

Para minimizar o drama criado pela 

paralisação forçada dos serviços de 

transporte, a Metrobus avançou 

com um plano de contingência, que 

passa pelo uso exclusivo de viaturas, 

para levar os seus clientes aos res-

pectivos destinos. 

No ano passado, as duas empre-

sas estiveram envolvidas num lití-

gio, devido às taxas cobradas pelos 

CFM, regularidade do uso das li-

nhas e construção de parque de es-

tacionamento de viaturas dos uten-

tes nos terminais.   

Volvido um ano, as duas empresas 

voltam a entrar numa nova crispa-

ção. 

Através de um comunicado, a Me-

trobus deu a conhecer que os CFM 

paralisaram a circulação da sua fro-

ta de comboios, que, diariamente, 

garantem o serviço de transporte 

para milhares de passageiros.

A direcção da Metrobus, liderada 

pelo conhecido empresário Ama-

de Camal, diz ter ficado indignada 

com a falta de um aviso prévio so-

bre a paralisação dos serviços e pelo 

facto do comando de operações 

não ter atendido às suas chamadas 

telefónicas, para os devidos esclare-

cimentos.

Para Camal, trata-se de uma sabo-

tagem e os CFM pretendem inter-

romper sonhos de materialização de 

uma mobilidade segura e de quali-

dade. 

“Agora que comemoramos o se-

gundo aniversário da operação da 

Metrobus, os CFM concretizam o 

seu objectivo emocional, de parar 

com a Metrobus, após inúmeros 

incidentes, negações, bloqueios e 

chantagens nas taxas e rendas, etc.”, 

assinala o documento.

Tínhamos que colocar 
ordem
O director-executivo dos CFM-Sul 

explicou que a paralisação dos ser-

viços da Metrobus deve-se ao não 

pagamento de cerca de quatro mi-

lhões de meticais  referentes ao uso 

da linha férrea.  

Jone acusou a Metrobus de não 

cumprir as suas obrigações contra-

tuais e muito menos aproximar-se à 

gestora da linha férrea para explicar 

as causas de acumulação das dívidas. 

Entende que não faz sentido usar as 

linhas e não pagar, porque há cus-

tos de manutenção das linhas, que 

devem ser suportados, bem como o 

pagamento de salários dos operado-

res das linhas. 

Segundo Jone, a circulação não está 

ponto tem redundado em fracasso, 

obrigando os CFM a arcarem com 

os custos de energia, água e manu-

tenção. 

Mas um dos pontos que o director 

executivo dos CFM –Sul diz ter 

levado ao extremar de posições foi 

o facto de aquela empresa de trans-

porte integrado ter desvalorizado 

vários convites para tratar da segu-

rança na linha, uma vez que lidam 

com o transporte de passageiros e 

há regras que devem ser observadas. 

“Temos um sistema de comunica-

ção via satélite, através de painéis 

montados nos comboios, que visam 

regular o tráfego ferroviário e evitar 

acidentes”, declarou.

 A partir da sala do comando, é 

possível instruir os comboios acer-

ca das linhas ocupadas ou por usar, 

mas sucede que as automotoras da 

Metrobus não tem esse sistema e 

a empresa recusa colocá-los, o que 

constitui um grande perigo para a 

circulação ferroviária, disse.

Acrescentou que era preciso colocar 

ordem na casa, mas o que mais lhe 

preocupa é a falta de aproximação 

da direcção da Metrobus, para a re-

solução do assunto.  

Cada carta é uma ameaça
Em contacto com o SAVANA, na 

tarde desta quarta-feira, Amade 

Camal  reconheceu que a sua em-

presa tem uma dívida, mas de ape-

nas três milhões de meticais e não 

quatro milhões, como reclamam os 

CFM.

 Assegurando que há amortizações 

em curso da referida dívida. 

Disse que a Metrobus está a dar 

prejuízos e é obrigada a tirar di-

nheiro de outras empresas para ga-

rantir a continuidade dos serviços. 

Criticou a postura dos CFM, as-

sinalando que o Estado  moçam-

bicano, através do Ministério dos 

Transportes e Comunicações, está 

a dever-lhe cerca de 100 milhões 

de meticais e, caso adoptasse aquele 

´modus operandi`, causaria um au-

têntico caos no sistema nacional de 

transporte. 

Apelou para a compreensão das 

partes para que os moçambicanos 

não sejam prejudicados. Falou de 

desgaste nas relações entre as par-

tes, apontando que cada carta que 

os CFM enviam à Metrobus é sinal 

de ameaça. 

Sobre as questões de segurança, dis-

se ser estranho que as locomotivas 

da entidade que exige o cumpri-

mento das regras tenham descar-

rilado seis vezes, enquanto as da 

Metrobus ainda não registaram um 

caso similar em dois anos de ope-

rações. 

Ademais, esta quarta-feira, mais 

uma locomotiva dos CFM esteve 

envolvida num acidente durante as 

manobras.

No que diz respeito à assinatura de 

um novo contrato de parque de es-

tacionamento das máquinas, Camal 

referiu que não será possível assinar 

o tal contrato, porque a sua empresa 

deu valor ao espaço construindo o 

parque depois de anos e anos aban-

donado à sua sorte, cheio de capim 

e cobras.

Camal pede a revisão da lei sobre a 

gestão das infraestruturas de modo 

que seja uma instituição neutra a 

gerir. 

Não faz sentido, diz, que o CFM 

seja operador e concorrente ao 

mesmo tempo, porque vai fazer de 

tudo para desestabilizar os outros 

cobrando taxas astronómicas. 

Afirmou que não há diferença entre 

as taxas cobradas a um operador de 

transportes de passageiros e outro 

de carga. 

Sublinhou que o transporte de pas-

sageiros é um serviço social e não 

muito rentável.

Um consultor de segurança britânico foi fe-

rido e um homem que se fazia transportar 

numa bicicleta morreu degolado, na se-

quência de um ataque armado, às 15:00 do 

dia 03 deste mês, no distrito de Palma, província 

de Cabo Delgado, refere o portal Zitamar.

Na sequência dos ferimentos, o consultor de se-

gurança foi levado para a África do Sul, onde se 

encontra a receber tratamento médico.

O homem ferido foi alvejado quando viajava numa 

viatura da empresa de segurança G4S, que se diri-

gia para uma acção de manutenção mecânica.

O veículo era parte de uma carava de três carros 

daquela empresa de segurança, que se deslocava do 

distrito de Mocímboa da Praia para Palma.

O motorista de um camião que fazia parte da ca-

ravana terá sido ferido durante o ataque, disseram 

testemunhas.

De acordo com o Zitamar, o consultor já não tra-

balhava para a G4S e encontrava-se em Cabo Del-

gado como profissional independente. 

O Alto Comissariado do Reino Unido disse ao 

portal de notícias que estava a par do incidente 

com um cidadão britânico, adiantando apenas que 

a vítima se encontra a receber assistência consular.

O ataque aconteceu em Matapata, a 20 quilóme-

tros de sudoeste da vila de Palma, perto de onde 

em Fevereiro deste ano foi degolado um traba-

lhador das obras de construção de um aeródromo 

para os projectos de LNG.

A petrolífera Total afirmou que também teve co-

nhecimento do incidente do dia 03, mas assinalou 

que o mesmo não está relacionado com nenhuma 

actividade nem pessoal da Área 1.

O norte da província de Cabo Delgado é desde 

Outubro de 2017 assolado por uma onda de vio-

lência armada protagonizada por grupos que têm 

sido associados ao jihadismo islâmico.

Consultor britânico baleado em Palma

Mais uma vez

Metrobus e CFM em pé-de-guerra
Por Argunaldo Nhampossa

vedada por completo, mas há que 

dar prioridade aos comboios da 

companhia.

Disse que esta será a regra, até que a 

Metrobus regularize a situação dos 

pagamentos.  

Criticou o facto da Metrobus apos-

tar no debate de assuntos contra-

tuais, através das redes sociais, ao 

invés de usar vias formais plasmadas 

no contrato que vincula as partes. 

Outra questão que preocupa os 

CFM,  no entender de Jone, é que, 

para além do contrato que permite 

o acesso à linha-férrea, a  Metrobus 

deveria assinar um outro de aluguer 

do parque, onde estaciona as suas 

automotoras. 

Mas sucede que todas as nego-

ciações no sentido de regular este 

Amade Camal

Cândido Jone

Bloqueios das linhas de circulação  do Metrobus obrigam a empresa a apostar em autocarros para transportar passageiros
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A Vale é feita de profissionais de diferentes culturas e histórias. 
Com mais de 13 mil trabalhadores na Mina Carvão Moatize e ao longo 
do Corredor Logístico, a Vale orgulha-se de fazer parte da história 
de Moçambique e contribuir para o desenvolvimento da indústria mineira 
desde 2004.

Mais de 13 mil trabalhadores da 
Vale contribuem há 15 anos para 
o desenvolvimento de Moçambique
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de Eni 
Mozambico S.p.A, convida as empresas interessadas a submeter a sua 
Manifestação de Interesse para o fornecimento de FORNECIMENTO DE 
UM (1) NAVIO DE REBOQUE E MANUSEIO DE ÂNCORA para au-
xiliar as operações na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de um (1) Navio De 
Reboque e Manuseio de Âncora (AHTS – Anchor Handling Tug Supply 
Vessel), conforme listado abaixo.
Os AHTS devem estar aptos e totalmente equipados para realizar to-
das as operações e serviços marítimos típicos normalmente prestados 

-

-

Sociedade de
-

-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Manifestação de Interes-

se,

I.Documentos Técnicos: 

-

-

-

-
ções marítimas anteriormente executadas em apoio a projectos 

-

-

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE UM (1) NAVIO DE REBOQUE E MANUSEIO DE ÂNCORA

documentos que comprovem a conformidade com os padrões internacio-

-

anos. Total Recordable Incidents Rate (TRIR)
-

bito do trabalho.

II. Documentos Administrativos:

-

-

-

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como Consórcio ou 

ou uma JV deve ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de 

Manifestação de Interesse -

 

partilhado por 

IMPORTANT:

RE-
BOQUE E MANUSEIO DE ÂNCORA

-
-

VIO DE REBOQUE E MANUSEIO DE ÂNCORA”. 

-

celebrar qualquer acordo ou memorando de entendimento com qualquer Empre-
sa que participe desta Manifestação de Interesse. 

Mani-
festação de Interesse

Manifestação de Interesse 
-

Manifestação de Inte-
resse 03 de Janeiro de 2020 as 23:59 CAT
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf of Eni Mozambico 
S.p.A, invites interested companies to submit their Expression of Interest for 

support operations in Area A5-A in Mozambique.

SCOPE OF WORK

-

electrical power.

DOCUMENTATION REQUIRED 
-
-

-

-
-

-

-

-

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION of ONE (1) ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL

II. Administrative documents:

and other relevant information from the Eni Rovuma Basin 

-
-

-

-

-

as a consortium or as a joint venture, information about each 
member of consortium or joint venture and role of each par-
ticipant in the potential project. Such intention to form either 

-

  

-

IMPORTANT:

“ONE (1) ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL – De-
cember 2019”

SS05BC03 – CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VESSELS

“PROVISION of ONE (1) ANCHOR HANDLING TUG 
SUPPLY VESSEL”.

Subject to the submission and compliance of all the above requested 

tender process for the subject activities.

Expression of Interest.

Expres-
sion of Interest
no recourse in this respect to Eni Rovuma Basin B.V..

All data and information provided pursuant to this Expression of In-
terest
or communicated to non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest

Africa Time. Documentation received after the set deadline will not 
be accepted 
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Continua na pág. seguinte

coloca a questão de saber se o presi-

dencialismo, tal como estabelecido na 

Constituição de 1990, (que, por sua 

vez, nada mais é senão a continuação 

do presidencialismo da Constituição 

de 1975) é ou não o sistema de gover-

no que melhor serve à consolidação 

do estado. Sobre esta questão já tive 

ocasião de me pronunciar no sentido 

da necessidade urgente de se voltar a 

repensar e debater esta questão, em 

palestra no ISRI, há uns três ou quatro 

anos. No sentido de que todas as hesi-

tações, equívocos e insuficiências, que 

o processo de transição do partido-es-

tado para o estado de direito democrá-

tico, assente na efectiva separação de 

poderes, decorrem substancialmente 

do sistema de governo presidencialis-

ta retomado na Constituição de 1990. 

Entendo que este é um dos debates da 

Nação ainda em problemática omissão. 

Enquanto não se debate esta questão 

de fundo, ela mantém-se como fon-

te de equívocos, mal-entendidos, ou 

aproveitamentos. É disso exemplo cla-

ro o ensaio de bicefalismo de que se fa-

lou há cinco anos atrás. Falou-se mas, 

uma vez mais, não se debateu! 

Da consolidação do Estado 
e o AGP 
Como sublinhei acima, a estratégia 

prosseguida pelo Presidente Chissano 

desdobrava-se em simultâneo nas suas 

diferentes vertentes. 

De modo que a procura incessante dos 

caminhos conducentes ao diálogo com 

a Renamo culminariam com o início 

das conversações em Santo Egídio, 

Roma, em Julho de 1990. 

Por essa altura o processo de revisão 

constitucional caminhava rapidamente 

para o seu termo. Mas, como é sabido, 

a Renamo também tinha feito circular 

um documento contendo o seu projec-

to de Constituição. 

Ao Governo colocava-se a questão 

de decidir se iria ou não suspender o 

processo de revisão constitucional em 

curso, já na sua fase conclusiva, para 

eventualmente o alinhar com o que se 

iria passar em Roma, ou se, pelo con-

trário, iria prosseguir normalmente 

com esse processo, e conclui-lo na AR, 

independentemente das conversações 

de Roma.  

O correcto equacionamento desta 

questão era de importância vital por-

que a sua decisão poderia ter impacto 

determinante, negativo ou positivo, no 

próprio processo negocial. Como se vi-

ria a demonstrar. 

Por um lado tínhamos um processo de 

revisão que traduzia o esforço de criar 

as condições propícias para se pôr ter-

mo à guerra e normalizar a vida dos 

moçambicanos. Por outro tínhamos 

uma reivindicação de que esse pro-

cesso resultasse das negociações com 

a Renamo. 

Face à complexidade da questão, a 

visão do Presidente Chissano pode 

sintetizar-se na necessidade de evitar 

«colocar a carroça à frente dos bois”. 

Nas circunstâncias o Presidente tra-

çou, para a delegação do Governo, de 

regresso a Roma, a seguinte orienta-

ção: As conversações em Roma não 

Pretendo dar a minha con-
tribuição neste simpósio na 
forma de uma reflexão sobre 
o papel crítico e decisivo que 

o Presidente Chissano teve em deter-

minados momentos da nossa Histó-

ria, especificamente na consolidação 

do Estado fundado em 25 de Junho de 

1975. 

Nos limites do tempo disponível, foca-

lizar-me-ei apenas em alguns aspectos 

cuja importância carece, a meu ver, de 

análise e reflexão mais detidas. São eles, 

o processo que ficou conhecido como 

o da «desacumulação», a Constituição 

de 1990, e o AGP de 1992. A minha 

reflexão, longe de resgatar da memória 

o detalhe desses processos, visa essen-

cialmente identificar o que trouxeram 

de novo para a consolidação do Estado 

Moçambicano, bem como os limites 

dessa contribuição, os desafios que nos 

legaram e que permanecem actuais. 

Isto é, as linhas de continuidade e as 

soluções de continuidade. 

«Desacumulação» 
A «desacumulação» foi um processo 

desencadeado dentro da Frelimo, em 

1986, no contexto da intensificação 

da «Guerra dos 16 anos». Como é 

sabido, a organização do Estado e da 

sociedade fundava-se no conceito, ou 

princípio, fundamental e estruturante, 

do poder unitário do Estado. Poder 

esse que mais não era senão a conti-

nuação, ou a transposição, directa do 

poder criado pela Frelimo durante a 

Luta Armada de Libertação Nacional, 

poder a partir do qual se proclamara a 

independência e se fundara a Repúbli-

ca Popular de Moçambique, em 25 de 

Junho de 1975. 

Por conseguinte, a Constituição de 

1975, outorgada pelo Comité Central 

da Frelimo, estabelecia que «O Pre-
sidente da República é o Presidente 
da Frelimo», que «O Presidente da 
República é o Chefe de Estado», «o 
Conselho de Ministros é presidido 
pelo Presidente da República»», é «O 
Comandante-em-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança» (na 3ª Revi-

são Constitucional, Lei N°11/78,de15 

de Agosto), e, mais tarde, com a ins-

tituição da Assembleia Popular, é o 

Presidente desta Assembleia, defini-
da como «o órgão supremo do poder 
de Estado…»( também na 3ªRevisão, 

1978). Como que a constituir a arga-

massa de toda esta construção, o artigo 

39, nesta 3ª Revisão de 1978, enuncia-

va que «Os órgãos do poder de Esta-
do são dirigidos pela Frelimo e orien-
tam-se pelos princípios da unidade 
do poder, centralismo democrático, 
dupla subordinação, iniciativa local 
e contacto permanente com o Povo». 
Foi então sobre estes alicerces que se 

edificou e se consolidou a imponência 

do Estado Moçambicano. 

Porém, se, por um lado, o desenvol-

vimento das instituições, criadas ao 

abrigo da Constituição, foi colocan-

do desafios, a que se ia respondendo 

com as reformas pontuais necessárias, 

por outro, a intensificação da guerra 

também colocava desafios, estes mais 

A Política Externa e a Diplomacia de Moçambique: das origens ao presente

problemáticos, de eficácia no funcio-

namento do próprio Estado. 

Assim, a partir de certo momento 

tomou-se consciência, a nível do Co-
mité Central, de que se impunha que 
o Presidente da República, Coman-
dante-em-chefe das Forças de Defesa 
e Segurança, se concentrasse na tarefa 
principal, que naquela fase era a guer-
ra, que ameaçava a independência e 
soberania do Estado, largando mão das 
demais tarefas, que até então se con-
centravam nas suas mãos, para outros 
níveis de responsabilidade. 
No culminar das discussões que tive-
ram lugar, o Comité Central, na sua 5ª 
Sessão, de 30 de Junho a 8 de Julho 
de 1986, «analisou profundamente a 
situação política, militar, económi-
ca e social do país, tendo concluído 
sobre a necessidade de capacitar os 
órgãos do Estado para assegurar uma 
actividade permanente e eficaz das 
Assembleias do Povo e do Governo», 
concluindo «que devem ser criados os 
cargos de Presidente da Assembleia 
Popular e de Primeiro-ministro», tal 
como rezam os termos preambulares 
da Lei N° 4/86, de 25 de Julho. 
Deste modo, o Presidente da Assem-
bleia Popular passava a ser eleito por 
esse órgão de soberania, e o Conselho 
de Ministros passava a ser presidido 
pelo Primeiro-ministro, nomeado pelo 
Presidente da República. 
O estudo e análise deste processo deve 
ir para além da fundamentação expres-
sa no preâmbulo, e que acabo de citar, 
para recuperar todos os questionamen-
tos e debates, centrais e secundários ou 
colaterais, e as tendências em confron-
to neste processo. Só assim poderemos 
ter um conhecimento e uma perspec-
tiva mais profunda e objectiva do que 
estava realmente em jogo e da comple-
xidade deste processo. 
Se relativamente ao cargo de Presiden-
te da Assembleia Popular a situação se 
apresentava com bastante clareza, já 
quanto ao cargo de Primeiro-ministro 
surgiu alguma controvérsia, na fase 
de implementação post-Mbuzine. 
Chegou-se a questionar se o cargo de 
Primeiro-Ministro, então criado, cor-
porizaria efectivamente a chefia do 
Governo, isto é, se o PM era ou não 
o Chefe do Governo. Mergulhar nas 
razões que estiveram por detrás deste 
questionamento, transporta-nos ao 
confronto entre as diferentes tendên-
cias políticas, que esteve subjacente a 
esta revisão constitucional. De qual-
quer modo, e fossem quais fossem 
essas razões, o texto da Constituição 
era por demais inequívoco, para que 
subsistissem dúvidas do ponto de vista 
jurídico.  
Com efeito, antes da revisão, a Consti-
tuição, no seu Art.53°( depois Art.59), 
estabelecia que «O Conselho de Mi-
nistros é presidido pelo Presidente da 
República.». Após a revisão, o Art. 59 
passou a estabelecer que «O Conselho 
de Ministros é presidido pelo Pri-
meiro-Ministro», pelo que do ponto 

de vista jurídico não podia haver dú-

vidas de que a chefia do Governo era 

deslocada do Presidente da República 

para o novo cargo de Primeiro-Mi-

nistro, criado em implementação da 

desacumulação decidida pelo Comité 

Central. 

No entanto, estas importantes alte-

rações não podem ser sobrestimadas, 

quanto à amplitude e impacto imedia-

tos da mudança que introduziam, mas 

também não devem ser subestimadas 

quanto ao seu significado, sobretudo 

na perspectiva do desenvolvimento 

do Estado Moçambicano. Com efeito, 

embora longe ainda de qualquer con-

ceito de separação de poderes, estava-

-se todavia perante uma deliberada e 

clara separação de funções, com po-

tencial para abrir o caminho para a 

fase mais avançada de constituciona-

lidade, que é a separação de poderes. 

Em suma, um pequeno passo, mas um 

passo significativo em direcção ao fu-

turo. 

O monólito do poder unitário do Es-

tado conhecia assim uma primeira 

fissura a partir da sua zona nuclear, 

e era de esperar que a experiência do 

funcionamento das instituições, nas 

novas condições, fosse colocando no-

vos desafios, e fosse trazendo também 

respostas a esses desafios, na dinâmica 

do desenvolvimento. 

Da Constituição de 1990 
A nova fase desencadeada pelo pro-

cesso de desacumulação foi, porém, 

de muito curta duração, porque foi 

abruptamente interrompida a 19 de 

Outubro do mesmo ano, pela tragédia 

de Mbuzine. 

O Presidente Chissano sucede en-

tão ao Presidente Samora Machel na 

condução dos destinos da Nação mo-

çambicana, no âmago dessa profunda 

e traumática tragédia em que o país se 

viu mergulhado. 

Nas circunstâncias com que o país se 

confrontava, o Presidente Chissano 

assumiu que o maior desafio que se 

nos colocava era o de se pôr termo à 

guerra, encontrar os caminhos da paz e 

normalizar a vida dos moçambicanos. 

Estávamos então no post-Nkomati, 

acordo cujo significado e importância 

o Prof. Óscar Monteiro sintetiza nes-

tes termos, que eu retomo: «Na questão 

com que Moçambique se confrontava, 

de salvar o Estado ou manter a soli-
dariedade internacional, a opção feita 

constituiu um dos momentos mais sig-

nificativos na afirmação da consciência 

do que é o Estado e de como ele se 

distingue de um movimento político, 

de um Partido….Moçambique nesse 
acto se graduou como Estado» (in 
«Repensando o Estado em Moçam-

bique», Cadernos de Ciências Sociais, 

Colecção dirigida por Carlos Serra).

Se o Acordo de NKomati cumprira o 

objectivo primário de afastar a iminên-

cia de invasão e destruição do Estado 

moçambicano pela poderosa máqui-

na de guerra do apartheid, depois do 

acordo a continuação da guerra amea-

çava do mesmo modo destruir o Esta-

do moçambicano, certamente a prazo 

menos imediato. E a guerra não só 

continuou como se intensificou, amea-

çando dividir o país a meio (A este 

respeito anote-se a importância estra-

tégica e decisiva da batalha na frente 

da Zambézia). 

Todavia não se estava ainda numa 

situação de colapso, prevalecendo o 

impasse na frente militar. Mas o pro-

longamento desse impasse era mais 

prejudicial e perigoso para o Estado do 

que para o outro beligerante, que nada 

tinha a perder. 

Houve consciência de que, para se pôr 

termo à guerra, e alcançar-se a paz, 

não bastaria a mera continuação dos 

esforços que nos tinham levado ao 

Acordo de NKomati, nem o fazermos 

tudo depender apenas da exigência da 

integral observância e implementação 

desse acordo. 

Impunha-se uma mudança na aborda-

gem política e estratégica do problema. 

Impunha-se uma viragem dramática e 

urgente para uma abordagem que nos 

garantisse, não só salvar o Estado, mas 

assegurar a perspectiva da sua con-

tinuidade e consolidação, nas novas 

circunstâncias do país, da região e do 

mundo. 

O Presidente Chissano teve essa visão 

e operou essa viragem. Dramática, por 

um lado, porque muitos de nós não 

estávamos preparados para a mudança 

que se impunha, e urgente, por outro, 

porque não tínhamos muito tempo 

pela frente. 

Não bastava ter a visão. Era necessário 

tomar a iniciativa, desencadear, condu-

zir e acelerar processos, num mundo 

em rápida mudança. 

O Presidente Chissano, a meu ver, de-

finiu então uma estratégia nas quatro 

vertentes, a saber: 

1- Manutenção do esforço na frente 

militar; 

2- Manutenção do esforço na frente 

diplomática; 

3- Procura das vias conducentes ao 

diálogo com a Renamo; 

4- Preparação das condições políticas 

e institucionais internas, propícias para 

o fim da guerra e para a normalização 

da vida dos moçambicanos; 

Como é evidente esta estratégia de-

senrolava-se em simultâneo nestas 

vertentes, numa tensão permanente, 

sem pausa nem trégua. Qualquer des-

tas frentes assumiu de per si relevância 

cuja análise é um sine qua non para se 

avaliar objectivamente o conteúdo e 

o papel determinante da liderança do 

Presidente Chissano. 

Nos limites desta apresentação, e tam-

bém da informação de que disponho, 

vou deter-me apenas na última verten-

te, que acaba por ser, ao fim e ao cabo, 

o ponto de chegada e de conclusão de 

todo o esforço de guerra, de diploma-

cia, de diálogo e de negociação. 

Quando o Presidente Chissano assu-

me a liderança do país, estava em curso 

já um processo de revisão constitucio-

nal. O Presidente retomou esse pro-

cesso, fazendo incidir as discussões e 

debates públicos, à escala nacional, na 

questão do monopartidarismo versus 
multipartidarismo. Assim, no âmbito 

desse debate, fazia-se uma autêntica 

consulta sobre que rumo o País devia 

seguir em particular nessa questão ful-

cral. 

Tenhamos presente que o contexto 

regional, em África, era dos ventos de 

democratização que sopravam de to-

dos os quadrantes, e no contexto inter-

nacional global era a queda do «Muro 

de Berlin» e o desmoronamento da 

URSS, isto é, o fim da guerra fria. 

Hoje pode parecer óbvio que o Esta-

do moçambicano não teria como ficar 

indiferente ou a salvo desses ventos 

de mudança. A verdade porém é que, 

como sociedade, e como indivíduos, 

nós tínhamos interiorizado um para-

digma em que, estado, pátria, unidade 

nacional e partido único, eram uma e a 

mesma coisa. Estávamos solidamente 

ancorados e fixados nesse paradigma, 

tanto no partido como na sociedade 

em geral. 

Por isso, não foi surpreendente que 

aquele debate e consulta nacional se 

saldasse num pronunciamento maiori-

tariamente contrário ao abandono do 

sistema de partido único. 

Se conduzir um processo complexo 

como este na direcção em que a maio-

ria concorda não deixa de ser proble-

mático, muito mais problemático é 

conduzi-lo na direcção oposta, ou di-

ferente, mas necessária. O que exige 

uma liderança particularmente clarivi-

dente, corajosa, efectiva e determinada. 

E foi essa qualidade de liderança que o 

País teve no Presidente Chissano em 

momento tão crítico e decisivo. 

Porque era preciso compreender que 

a questão naquele momento já não 

era se devíamos mudar ou se não de-

víamos mudar. A questão era a de es-

tarmos suficientemente claros sobre a 

necessidade e urgência da mudança, 

para decidirmos e tomarmos a ini-

ciativa de conduzir esse processo de 

mudança. Ou, pelo contrário, ficarmos 

parados no tempo, fixados nos princí-

pios, modo de ser e de estar, que sem-

pre nos tinham caracterizado desde a 

Luta Armada de Libertação Nacional, 

na proclamação da independência e na 

fundação e edificação do Estado Mo-

çambicano. 

Hoje está claro que com esta última 

atitude, por um lado, não conseguiría-

mos parar com as mãos os ventos de 

mudança, ventos do Progresso, que so-

pravam sobre o Continente e o mundo, 

e, por outro, não iríamos criar interna-

mente as condições políticas e institu-

cionais propícias para se pôr termo à 

guerra e normalizar-se a vida dos mo-

çambicanos. E, como a História, nossa 

e de outros povos, o tem demonstrado 

suficientemente, nós seríamos arrasta-

dos por esses ventos de mudança. Cao-

ticamente. Isto é, com o risco de perda 

da independência e de destruição do 

próprio estado. 

Foi nas condições referidas que o Pre-

sidente Chissano dirigiu o Partido e o 

Estado pelo caminho mais difícil da 

mudança necessária, mudança para-

digmática finalmente consagrada na 

Constituição de 1990, ao introduzir o 

Estado de Direito Democrático, assen-

te na separação de poderes, no multi-

partidarismo, nos direitos e liberdades 

dos cidadãos, em eleições livres e pe-

riódicas com voto secreto, na liberdade 

de imprensa. 

Tomando a iniciativa do processo de 

mudança e transformação, e condu-

zindo-o, o Presidente Chissano evitou 

a eventual derrocada do nosso Estado. 

Com as mudanças oportunamente in-

troduzidas, garantiu a sua resiliência e 

consolidação para a sua continuidade e 

desenvolvimento futuro. Este foi, sem 

dúvida, um dos méritos transcenden-

tes da sua liderança. 

Não ouso terminar sem, uma vez mais, 

insistir na necessidade do estudo e 

análise no detalhe deste processo, que 

aqui abordo, de forma breve e necessa-

riamente simplificada, para se apreen-

der a complexidade desta mudança 

paradigmática, e a complexidade do 

modo como ela ocorreu. Isso poderá 

permitir entender melhor as dificul-

dades de concluir esse processo, difi-

culdades com que nos debatemos até 

hoje.

Limitações do processo 
As limitações deste processo pren-

dem-se com o que disse atrás sobre 

o significado e potencial da «desa-
cumulação». Porque se a separação 
de funções constituía um passo que, 

eventualmente, no processo de de-

senvolvimento da sociedade e do 

estado, conduziria à separação de 
poderes, (e lembremos que Montes-

quieu sentenciara que sem separação 

de poderes ainda não haveria Cons-

tituição propriamente dita, e que, nós, 

parafraseando-o, diríamos que onde 

a Constituição não se respeita, como 

valor supremo, de facto ainda não há 

Constituição), no nosso caso a sepa-
ração de poderes não foi introduzida 

na lógica e continuação do processo já 

iniciado com a desacumulação, mas 

no sentido do recuo em relação a esse 

processo. Isto é, reconcentrou-se o que 

se havia desconcentrado e avançou-se 

para a separação de poderes. 

Com efeito, onde a 5ª Revisão da 

Constituição, em 1986, estabelecia, no 

referido Art.59.°, que «O Conselho de 
Ministros é presidido pelo Primeiro-
-Ministro», mais tarde, a Constituição 

de 1990, no n°3 do seu Art. 117.°, vem 

restabelecer que «O Presidente da Re-
pública é o Chefe do Governo» . E, 

para não haver lugar a mais dúvidas ou 

controvérsias, o n°2 do Art.150.° es-

tabelecia, peremptoriamente, que «O 
Conselho de Ministros é convocado 
e presidido pelo Primeiro-Ministro, 
por delegação do Presidente da Re-
pública». 

Pode parecer contraditório considerar 

que a introdução da separação de po-

deres em 1990, enquanto mudança de 

paradigma, tenha de certo modo cons-

tituído um recuo em relação à separa-

ção de funções introduzida em 1986. 

Foi-o na medida em que aquela se-

paração de funções, a manter-se num 

contexto de separação de poderes, re-

sultaria num presidencialismo mitiga-

do, ou num semipresidencialismo. Ao 

passo que a separação de poderes sem 

aquela separação de funções, tal como 

introduzida com a desacumulação, re-

sultou num retorno a um presidencia-

lismo reforçado, na linha da Constitui-

ção anterior à revisão de 1986. 

Onde, em 1986, a Constituição desa-

cumulava a chefia do Governo para o 

cargo de Primeiro-Ministro, a Cons-

tituição de 1990, retira a força própria 

deste cargo, reduzindo-o expressamen-

te a uma mera delegação de funções. 

Esta situação, que se mantém até hoje, 

se destinavam a negociar ou aprovar 
a Constituição, atribuição que era 
da AR, como órgão de soberania. As 
conversações visavam acordar as mo-
dalidades para se pôr termo à guerra 
e normalizar a vida dos moçambica-
nos. 
No decurso das conversações, e na 
discussão deste ponto, a delegação 
do Governo teve que tornar explícito 
que, sem prejuízo das alterações que se 
mostrassem necessárias para se incor-
porar o AGP na Lei, quaisquer outras 
alterações, ou revisão da Constitui-
ção, deveriam ser propostas na AR 
que sairia das eleições a terem lugar 
em implementação do Acordo ora em 
negociação. 
Assim, a Constituição de 1990 foi 
adoptada pela AR, já no decurso das 
conversações de Roma e sem depen-
dência destas. Daí que as conversações 
decorreram no quadro da Constitui-
ção, isto é, com o pressuposto do reco-
nhecimento do Estado Moçambicano 
e das suas instituições. Este é o prin-
cipal conteúdo do Protocolo I, Dos 
Princípios Fundamentais, quando es-
tabelece que «a Renamo comprome-
te-se…a não combater pela força das 
armas, mas a conduzir a sua luta polí-
tica na observância das leis em vigor, 
no âmbito das instituições e garan-
tias estabelecidas no Acordo Geral 
de Paz», conforme reza o n°2 daquele 
Protocolo. A outra face desta moeda é 
o que consta do n°1 deste Protocolo, 
nos termos do qual «O Governo com-
promete-se a não agir de forma con-
trária aos termos dos Protocolos que 
se estabeleçam, a não adoptar leis ou 
medidas e a não aplicar as leis vigen-
tes que eventualmente contrariem os 
mesmos Protocolos.» 
Nisto se consubstanciava o reconheci-
mento do Estado, das leis e das suas 
instituições, pela Renamo, por um 
lado, e, por outro, o reconhecimento 
da Renamo pelo Governo, como força 
política. 
Assim, e conforme referido acima, en-
quanto a Constituição da República 
foi adoptada em Novembro de 1990, 
o Protocolo I, Dos Princípios Funda-
mentais, que marca o início efectivo 
das negociações, só foi adoptado mais 
tarde, em Outubro de 1991. 
Já em Agosto de 1992, os princípios 
estabelecidos no Protocolo I, haveriam 
de ser reafirmados na «Declaração 
Conjunta» firmada nessa data, em 
Roma, pelo Presidente da República 
e pelo Presidente da Renamo, na qual 
se explicitava que o «Governo da Re-
pública de Moçambique submeterá à 
Assembleia da República a adopção 
dos instrumentos legais incorporan-
do os Protocolos e as garantias, assim 
como o Acordo Geral de Paz, na Lei 
Moçambicana». 
Nesta perspectiva, de salvaguarda da 
continuidade do Estado, merece es-
pecial menção o tratamento que, no 

Protocolo V, Das Garantias, foi dado à 

delicada e problemática questão da ad-

ministração das zonas controladas pela 

Renamo. Por um lado, o Governo reco-

Joaquim Chissano discursando no Simpósio em sua homenagem

Por Teodato Hunguana*

O papel do Presidente Chissano na consolidação do Estado moçambicano 
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reconheceu o facto em si do contro-

le de tais zonas pela Renamo, e, por 

outro, definiu-se um modo de ad-

ministração transitória dessas zonas 

que salvaguardou a unidade e unici-
dade do Estado. 

A fórmula adoptada consta da alínea 

d) do Capítulo III desse Protocolo, 

que se ocupa das «Garantias Espe-

cíficas Para o Período Que Vai Do 

Cessar Fogo À Realização Das Elei-

ções». Nos termos dessa alínea d) «as 

Partes acordam no princípio de que 

as instituições previstas pela Lei para 

o exercício da administração pública 

nas zonas controladas pela Renamo, 

deverão fazer uso unicamente de 

cidadãos nelas residentes, podendo 

estes ser membros da Renamo. O 

Estado deverá dar a tais cidadãos e 

às instituições que dirigem respeito, 

tratamento e apoio, necessários para 

o exercício das suas funções, na base 

da estrita igualdade e sem quaisquer 

discriminações em relação a outras 

que exercem funções análogas e ins-

tituições do mesmo nível em outras 

zonas do País.» 

Esta foi praticamente a última ques-

tão a ser negociada, na véspera da 

assinatura do AGP, e a solução en-

contrada deveu-se à intervenção di-

recta do Presidente Chissano, então 

presente em Roma. 

Nisto se consubstancia o grande mé-

rito da visão estratégica, da orienta-

ção e do pragmatismo do Presidente 

Chissano, nestas questões, graças ao 

qual se garantiu a salvaguarda da 
continuidade do Estado e das suas 
instituições, ao longo de todo o di-

fícil processo de negociação para se 

pôr termo à guerra, estabelecer a paz 

e normalizar a vida dos moçambica-

nos. 

Sem isso, o curso dos acontecimen-

tos teria sido outro, obedecendo a 

outra lógica. E, certamente, o Estado 

teria sido posto em causa, teria havi-

do que se negociar o próprio Estado, 

o que justamente se evitou. 

Se, com o que acaba de ser 

dito, se garantiu a conti-

nuidade do Estado, daí 

não resultava automatica-

mente a sua consolidação. Abria-

-se, sim, a possibilidade dessa con-

solidação. 

Por isso, em conformidade com 

o espírito dos entendimentos de 

Roma, quando a AR saída das 

eleições de 1994 se reuniu, a Re-

namo submeteu um projecto de 

revisão da Constituição. Longe de 

se opor, a bancada da Frelimo sub-

meteu também o seu projecto de 

revisão. Os dois projectos tinham 

um ponto crucial em comum: 

propunham um novo sistema de 

Governo, assente na separação da 

Chefia do Estado, corporizada no 

Presidente da República, da Che-

fia do Governo, corporizada num 

Primeiro-ministro. 

Retomava-se assim a separação de 

funções postulada pela desacumu-

lação, inserindo-a agora no quadro 

da separação de poderes introdu-

zida pela Constituição de 1990. 

Resumindo: depois do passo atrás 

com a Constituição de 1990, pro-

punha-se agora dar dois passos em 

frente, para um sistema semipresi-

dencialista. Estava em perspectiva 

a mudança paradigmática que tor-

naria mais efectiva a separação de 

poderes postulada na Constituição 

de 1990. 

Não é possível entender o aparen-

te consenso, então prevalecente, 

entre a Renamo e a Frelimo, numa 

questão tão fundamental como 

esta do novo sistema de governo, 

sem identificar objectivamen-

te quais seriam as correlações de 

forças ou de tendências existentes 

dentro de cada força política, por 

um lado, e, por outro, a correlação 

entre as duas forças políticas em 

campo. 

Se para a Frelimo, isto é, para a 

tendência que defendia o novo 

sistema de governo, a perspectiva 

era a de se avançar para um quadro 

constitucional mais flexível, capaz 

de reflectir e enquadrar as dinâmi-

cas de uma democracia assente em 

eleições periódicas, livres, justas 

e transparentes, quadro capaz de 

acomodar todos os seus eventuais 

resultados de forma harmoniosa e 

inclusiva, para a Renamo a pers-

pectiva seria algo diferente, mais 

linear. Qual seja? Estritamente a 

de um partido que, tendo perdido 

as eleições e encontrando-se na 

oposição, tinha todo o interesse 

num semipresidencialismo que se 

traduzisse na redução dos poderes 

do PR e, em contrapartida, no re-

forço do peso do parlamento onde 

ela, a oposição, se encontrava re-

presentada de forma significativa. 

Porém, quando, no fim da Primei-

ra legislatura, concluído o processo 

de revisão constitucional, e con-

sensualizado todo o novo texto, no 

momento da sua aprovação formal 

pela AR, a Renamo abortou o 

processo. E porquê?! Porque o seu 

líder, na expectativa, ou na certeza, 

de vencer as eleições gerais, que 

iam ter lugar logo a seguir, que-

ria governar exactamente com os 

mesmos poderes que ele pretendia 

retirar do incumbente Presidente 

Chissano, e não segundo o novo 

sistema de governo que propusera 

no seu próprio projecto de revisão 

constitucional. 

Assim, com esta súbita mudança 

de última hora, a Renamo, aca-

bou resolvendo, por coincidência, 

o problema da tendência que no 

seio da Frelimo se tinha opos-

to sem sucesso à proposta de um 

novo sistema de governo. 

A falta de um debate aberto e de-

mocrático sobre esta questão do 

sistema de governo, dentro e fora 

dos partidos, mantém-na envolta 

num manto de mal-entendidos, 

de equívocos e de tabus, refém de 

pessoas ou de grupos de pessoas. 

Julgo importante reter, destes epi-

sódios da nossa história recente, 

que o déficit de debate democráti-

co não contribui para a consolida-

ção do Estado, antes pelo contrá-

rio. Questões candentes e cruciais 

como esta do sistema de governo, 

ou como a mais recente da des-

centralização, que têm a ver com a 

consolidação do Estado Moçam-

bicano, são de facto subtraídas de 

um verdadeiro debate nacional, 

e ficam reféns das lideranças, da 

conveniência ou da concepção que 

elas próprias têm dessas questões, 

e na base das quais se tomam de-

cisões determinantes para o devir 

dos moçambicanos. 

Em ambos os episódios referidos 

foi notável, na incipiência do de-

bate que, de facto, não chegou a 

ser debate, a tentativa de utiliza-

ção da própria Constituição para 

se objectar a qualquer iniciativa de 

mudança. No caso da proposta de 

alteração do sistema de governo, 

agitou-se com a necessidade de 

um referendo como condição im-

posta pela própria Constituição de 

1990, nomeadamente o estabeleci-

do no n°1 do seu Art. 199.°, nos 

termos do qual «Quando as pro-
postas de revisão impliquem a al-
teração fundamental dos direitos 
dos cidadãos e da organização 
dos poderes públicos, a propos-
ta adoptada pela Assembleia da 
República é submetida a debate 
público e levada a referendo». 

No caso da descentralização a re-

sistência à mudança entrinchei-

rou-se no estabelecido na línea e) 

do n°1 do artigo 300, nos termos 

da qual «o sufrágio universal, 
directo, secreto, pessoal, igual 
e periódico, na designação dos 
titulares electivos dos órgãos de 
soberania, das províncias e do 
poder local», para a alteração da 

qual o n°2 do mesmo dispositivo 

exige a submissão a referendo. 

Em ambos os casos foi preciso 

travar luta para viabilizar a intro-

dução das mudanças consensuali-

zadas. Como se assinalou no pri-

meiro caso a revisão abortou, mas 

no segundo caso a revisão vingou. 

O processo de revisão constitu-

cional viria a ser retomado na se-

gunda legislatura multipartidária 

culminando com a adopção con-

sensual da Constituição de 2004. 

A adopção da Constituição de 

2004, embora sem alterações 

substanciais em relação ao tex-

to de 1990, constitui um marco 

assinalável na problemática tran-

sição para o Estado de Direito 

Democrático. Com efeito, se a 

Constituição de 1990 introduz os 

fundamentos do Estado de Di-

reito Democrático, traduzidos no 

multipartidarismo, na separação 

de poderes, no sufrágio universal 

periódico, e na liberdade de im-

prensa, ainda assim é uma Consti-

tuição outorgada no quadro do re-

gime de partido-estado, ou partido 

único. Já a Constituição de 2004 é 

adoptada no quadro do Estado de 

Direito Democrático, ela mesma 

fruto do Estado de Direito De-

mocrático. Sublinhe-se: adoptada 

pelo consenso de todas as forças 

políticas do País. 

Esta qualidade da Constituição de 

2004, independentemente das im-

perfeições que ela comporte, tem 

um significado e um valor que de-

vem ser enaltecidos e preservados. 

Na verdade o consenso com que 

ela foi adoptada deve simbolizar 

o espírito de reconciliação entre os 

moçambicanos, simbolizar a «uni-

dade na diversidade, que é diferen-

ça e harmonia». 

Um significado que deve ser pre-

servado sobretudo contra os ape-

tites de mudanças, ou revisões, à 

margem daquele consenso, e ao 

sabor de maiorias sempre conjun-

turais prevalecentes na AR. 

Esse risco já se evidenciou na pe-

núltima legislatura, quando, ao 

arrepio das próprias normas que 

regem os procedimentos consti-

tucionais de revisão, se pretendeu 

avançar com uma revisão cujos 

objectivos nunca foram claramen-

te identificados nem assumidos 

previamente. O que deu lugar a 

que isso fosse visto como tentativa 

inconfessa de se alterar a limitação 

de mandatos, para se introduzir a 

possibilidade de um terceiro man-

dato. Nesta perspectiva e a esta 

luz, o ensaio de bicefalismo que 

se ensaiou depois, aparece como 

tentativa de se alcançar o mesmo 

objectivo por diferente via. Porém, 

e fosse como fosse, essa obscura 

vontade de revisão não vingou, e 

o ensaio de bicefalismo teve igual 

fim. Felizmente. 

Para nós permanece válido o que 

dissemos na altura, a saber: que 

aprovar uma revisão da Consti-

tuição vigente, a qual foi adopta-

da por consenso, por via de uma 

maioria de dois terços detida por 

um único partido, não faz diferen-

ça com a Constituição de 1990, 

Constituição outorgada pelo ain-

da partido único. Estar-se-ia a dar 

um passo atrás. 

Portanto, conscientes da nossa 

História, e dos antecedentes que 

acabo de referir, é de esperar que 

continue a prevalecer o bom sen-

so que evitou dar-se tão ominoso 

passo. 

Como temos sublinhado noutras 

ocasiões, a transição para o Es-

tado de Direito Democrático é 

um processo ainda inacabado, e 

permanece refém de desafios e de 

transformações mais profundas 

por ocorrer. O que é importante 

é que essas transformações sejam 

pensadas e debatidas por todos, 

para que os resultados sejam por 

todos assumidos, no espírito da tal 

«unidade na diversidade, que é di-

ferença e harmonia». 

Conclusão
A visão e liderança do Presiden-

te Chissano garantiu a transição 

do regime de partido-estado para 

o Estado de Direito Democráti-

co, sem ruptura, sem solução de 

continuidade. Daí que a expressão 

«segunda República», com que por 

vezes se tem designado essa tran-

sição, me tenha parecido sempre 

excessiva, não traduzindo fielmen-

te a mudança operada. 

Contendo-me nos limites da ob-

jectividade, eu considero que a 

visão e liderança do Presidente 

Chissano garantiu a não derro-

cada do Estado, garantiu a sua 

resiliência em momentos tão crí-

ticos. Esse foi um grande feito, um 

grande mérito. Mérito que a ele se 

deve. 

 *Intervenção feita no simpósio em 
homenagem aos 80 anos de Joaquim 

Chissano. Edição e entretítulos são 
da responsabilidade do jornal

Continuação da pág. anterior

O AGP, a Constituição de 1990, e o Processo de Revisão Constitucional

Momento da Assinatura dos acordos de Roma em 1992
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Cartoon
EDITORIAL

Com a rejeição, pelo Tribunal Regional de Gauteng, na 

África do Sul, para que uma instância superior de justiça 

naquele país decida pela extradição para Moçambique 

do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, tor-

nam-se cada vez mais fortes as possibilidades do antigo gover-

nante ter de responder nos Estados Unidos pelos crimes de que 

é acusado em conexão com a problemática das dívidas ocultas.

Há ainda campo para outro tipo de intervenções judiciais, in-

cluindo um recurso ao Tribunal Supremo de Justiça, mas tudo 

parece uma batalha perdida.  

Esperava-se que com a absolvição de Jean Boustani, na semana 

passada, por um tribunal de Nova Iorque, depois do júri ter de-

cidido que os Estados Unidos não eram o local próprio para o 

julgamento, a decisão sobre o destino de Chang fosse mais fácil.

Mas aparentemente esse não foi o entendimento do Tribunal 

de Gauteng, que parece não considerar haver mérito no pedido 

submetido pela Procuradoria Geral de Moçambique (PGR).

Em Moçambique, certos sectores acreditam que sendo o pro-

cesso do julgamento de Boustani o mesmo pelo qual também 

responde o antigo ministro, o factor da extraterritorialidade era 

também aplicável a Manuel Chang.

Porém, tal pode não ser o caso, dado que enquanto Boustani 

era apenas um homem de expediente, já Manuel Chang era um 

centro de tomada de decisões cruciais, entre as quais a que mais 

motiva os Estados Unidos, que é de se ter defraudado investido-

res americanos, para além das acusações de fraude e de lavagem 

de dinheiro com recurso a meios electrónicos.

O caso de Manuel Chang, que no final deste mês irá completar 

um ano, é um emaranhado judicial que deverá interessar a qual-

quer estudante sobre matéria de extradição.

A maior complicação tem muito a ver com a ligeireza com que as 

autoridades moçambicanas trataram o caso, quando o relatório 

de auditoria encomendado pela Procuradoria Geral da Repú-

blica (PGR) tinha indicações claras sobre algumas das pessoas 

envolvidas no escândalo. É isso que leva alguns sectores a não 

acreditar na seriedade da justiça moçambicana, levando-os a 

acreditar que o caso terá melhor desfecho nos Estados Unidos.

A falta de acção do lado moçambicano permitiu que as 

autoridades locais ficassem ultrapassadas pelo mandado de 

captura emitido pelos Estados Unidos, e executado pela África 

do Sul.

A atrapalhada que se seguiu à detenção de Chang, acompanhada 

de algumas prisões e declarações de “relaxamento” da sua imuni-

dade como deputado, pouco serviu para convencer os sul africa-

nos quanto ao mérito do interesse para um julgamento credível 

em Moçambique. 

A séria possibilidade de Chang ser extraditado para os Estados 

Unidos representa um grave prejuízo para os interesses de Mo-

çambique nesta matéria. Em caso de condenação num tribunal 

americano, Chang poderá ser obrigado a pagar indemnizações 

que deverão colocar os seus bens sob alçada das autoridades da-

quele país, restando pouco ou nada para Moçambique se ressar-

cir dos prejuízos a que incorreu. 

O facto do governo moçambicano ter decidido ignorar o acór-

dão do Conselho Constitucional que declara as dívidas ocultas 

inconstitucionais, significa que elas vão ter que ser pagas pelo 

Estado, como aliás já está a acontecer. Mesmo com a projectada 

lei de recuperação de activos, está claro que haverá muito pouco 

dos cerca de 2,2 biliões de dólares que o país vai conseguir res-

gatar. Se isto era evitável, é apenas uma questão de conjectura. 

Uma questão 
de conjectura

As notícias do hospício conti-
nuam acirradas. Kafka e Iones-
co infiltraram-se no coração 
das nações e vivemos afinal no 

coração de uma má série de televisão, 
daqueles em que o drama degenera ra-
pidamente para a farsa.
Mas o Kafka e o Ionesco como - per-
guntar-me-ão. Tal acontece quando as 
incidências no quotidiano das nações 
se tornam kafkianas e o Ionesco, por 
extensão, impõe-se se por efeito do am-
biente kafkiano já se verifica nas massas 
humanas uma metamorfose em rinoce-
ronte.
Vêem como não saímos do reino das 
fábulas? O imaginário dos “racionalis-
tas” ocidentais está encharcado delas – 
como vemos pelo cinema e as séries - e 
no Sul, é sabido, vivemos no interior das 
fábulas.
Como agem hoje os partidos políticos 
em metade das nações, o que os leva a 
agir? Se não fora a mira do poder, se-
ria um mistério detectar as suas causas, 
porque dispensaram o mínimo con-
teúdo programático ou há um tal des-
fasamento entre os resíduos disso e as 
suas práticas que do fantasma ao zero 
estende-se uma auto-estrada.   
Contudo, os partidos políticos no po-
der, aqui pelo Sul, são de uma natureza 
ainda mais refinada: mostram uma tal 
entrega a uma pretendida “integração 
total” (ao que se queira que essa abs-
tracção signifique) e são tão zelosos 
nessa linha de conduta que há líderes 
que acham plausível assegurar 140% 
de votantes, integrando os mortos e os 
que estão para nascer - e a orientação 
desses partidos consiste essencialmente 
em procurar apurar qual é afinal a sua 
verdadeira orientação e quais os líderes 
que melhor tornarão invisíveis as con-
sequências dos seus futuros actos.
Chama-se autotelia ao que é um fim 
em si mesmo ou fornece a sua própria 
justificação, como sucede por exem-
plo quando uma burocracia impõe 
uma sobre regulamentação técnica dos 

Notícias do hospício 2
processos e com isso afoga quaisquer 
lembranças dos objectivos traçados, 
para que serve o movimento iniciado e 
que ideias o legitimou. E fica uma boa 
causa transformada no mais impiedoso 
labirinto. Como no Processo de Kafka, 
no qual Joseph K. é acusado não por ter 
praticado qualquer acto ilegal mas por 
estar montado um sistema judicial que 
o inculpa. O que é preciso é garantir 
que qualquer cidadão, à partida se sinta 
culpado e possa ser constituído como 
réu do pé para a mão. Que tipo de cri-
me se cometeu – disso trata-se à poste-
riori, primeiro instaura-se o processo. A 
inversa também é verdadeira: um país 
onde todos são inocentes-em-moto-
-contínuo, façam o que fizerem, é um 
país de delirante cariz kafkiano.    
Similarmente, um partido que se auto-
-perpetua no poder, porque sim, de tan-
to pedalar no vazio acaba por infectar o 
que na república a tornava porosa, uma 
emanação da realidade. Kafka ajuda-
-nos a perceber em que horror pode cair 
um sistema social sem poros.
Já o Rinoceronte, do Ionesco, está pre-
sente onde, como acontece na peça de 
teatro, toda a gente lava as mãos como 
Pilatos e se demite de tal modo de ter 
uma posição sobre o ambiente social 
em que se insere que ganha uma pele 
de rinoceronte e se transforma em bi-
cho. Claro que a pele do rinoceronte 
representa a alienação, a indiferença aos 
outros, o egoísmo social.  
Nos EUA, por exemplo, anunciou-se 
nesta terça-feira (10/12) a formalização 
das acusações contra o Trump por dois 
artigos: abuso de poder e obstrução do 
Congresso. No processo de impeach-
ment, a decorrer, a acusação equivale ao 
que seria, na Justiça, um indiciamento. 
Este indiciamento ficou mais do que 
demonstrado e, contudo, não há um 
único de um deputado republicano que 
mostre que agirá de acordo com a sua 
consciência moral, em vez de seguir 
com fidelidade o que o partido impo-
nha. Eis uma verdadeira “linha de mon-

tagem” de rinocerontes, de humanos in-

crustados de desumanidade.

Daí que, como diagnostica o escritor 

Henrique Fialho, no seu magnífico blo-

gue Antologia do Esquecimento, hoje: 

“Em matéria de retórica, regredimos a 
uma argumentação ao nível de recreio na 
escola primária. Não importa a razoabi-
lidade do raciocínio, a lógica do mesmo, 
conta apenas o grau de pathos que se lo-
gra imprimir em cada afirmação. Daí que 
tenhamos definitivamente entrado numa 
era absolutamente patológica, desprovida 
de racionalidade, fundamentação; uma era 
em que a ciência surge desacreditada pela 
fé, no caso concreto do Brasil e de outros 
países americanos, a fé fanática, obtusa e 
cega dos evangélicos. 
Melhor exemplo disto do que a IURD 
é impossível de encontrar, o que torna o 
caso ainda mais espantoso. Eleito para 
combater à corrupção, Bolsonaro é o prin-
cipal beneficiário de um sistema religioso 
altamente corrupto instalado na sociedade 
brasileira. Pode parecer paradoxal, mas 
não é. Na realidade, trata-se apenas de 
uma consequência natural das contradições 
em que as chamadas democracias liberais 
ou mesmo as sociais-democracias europeias 
se deixaram enredar, promovendo “black 
fridays” ao mesmo tempo que se manifes-
tam indiferentes aos novos modelos de es-
cravatura, incapazes de dar resposta a um 
mediterrâneo transformado em cemitério 
efectivo e simbólico de milhões de desafor-
tunados espalhados pelos quatro cantos do 
mundo.” 
E a literatura continua a ser o melhor 

sensor, mesmo para a análise política. 

Por isso, os políticos nos regimes au-

toritários desconfiam tanto dela e pro-

curam controlá-la, pô-la ao seu serviço. 

Embora a literatura lhes faça sempre 

um manguito. Enfim, alguma, a que 

importa. Porque também há os que 

querem servir dois deuses. Mas, a esses, 

as circunstâncias que os favorecem ago-

ra ser-lhes-ão danosas no futuro.
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Neoliberalismo: o capitalismo como terrorismo 

As tentativas de compreender 

e explicar o capitalismo ser-

vem ao processo de superá-

-lo. Está provado que o ca-

pitalismo não é justo para a maior 

parte das pessoas que habitam o 

mundo porque o acúmulo do capital 

nas mãos de poucos seres humanos, 

alguns indivíduos e suas famílias, 

em detrimento da imensa maioria 

da população mundial, uma grande 

parte em estado de inanição, implica 

processos de exploração do trabalho 

humano e de apropriação indébita 

do património universal, incluso o 

imaterial, marcados por processos de 

injustiças sociais e políticas até o ex-

tremo da violência.

De facto, o termo “terrorismo” é 

complexo. Trata-se de um termo im-

preciso e até mesmo não recomen-

dável segundo alguns teóricos, pois 

seu uso implica aspectos emocionais 

e uma espécie de compulsória acu-

sação ao opositor. Assim, é como se 

o termo fosse pouco objectivo para 

tratar de certos fenómenos. Deste 

modo, o discurso de vários Estados 

muitas vezes denominarão como 

“terroristas” os grupos e os actos dos 

seus opositores, tratarão a esses opo-

sitores como inimigos enquanto, ao 

mesmo tempo, serão capazes de pra-

ticar atos que serão definidos como 

“terrorismo de Estado”, colocando 

o próprio Estado acusador em uma 

posição de evidente contradição.

De qualquer modo, podemos usar 

uma definição muito básica para se-

guir com essa exposição. Tomemos 

por terrorismo a promessa da vio-

lência, a ameaça de sua irrupção a 

qualquer momento, de uma maneira 

que não poderá ser prevista e nem 

controlada. O terror é fundamental-

mente o domínio do medo gerador 

de violência em um contexto políti-

co. A violência que se realiza a partir 

dessa promessa, ela mesma geradora 

de um clima mental e intersubjecti-

vo, é o que podemos denominar ter-

rorismo.

Em um clima de terrorismo, as 

pessoas se sentem sob ameaça. Na 

ameaça, elas sentem medo e, ao sen-

tirem medo, sentem também ódio 

do objeto que seria o “motivador” do 

medo. O ódio contra o “diferente”, 

sejam os estrangeiros, os pobres, os 

“negros”, os “muçulmanos”, os “ju-

deus”, “os comunistas”, os “esquer-

distas”, as pessoas fora dos padrões 

da heterossexualidade compulsória, 

e até mesmo fora dos padrões da 

plasticidade corporal (todos os que 

estiverem fora do paradigma da es-

tética burguesa aplicado ao corpo e 

às vestimentas) se torna inevitável 

nesse processo.

Em outras palavras, o ódio é o efeito 

esperado no clima de medo promo-

vido e administrado pelo sistema que 

necessita do medo e que impinge o 

terror para produzir medo. O círculo 

vicioso é visível. Natural que se pro-

mova nesse processo o terror contra 

as pessoas que se opõem ao sistema 

que produz a opressão. O terror é a 

táctica de acuamento que tende a 

funcionar para os fins do poder.

Assim, quem for crítico do sistema 

do terror já é alvo de ameaças. Em 

nossa época, há muitos agentes do 

que podemos chamar de terrorismo 

voluntário, pessoas que trabalham 

gratuitamente para a máquina do 

terrorismo digital da internet, por 

exemplo. Pessoas que operam ten-

tando fazer com que os críticos 

desistam de permanecer no fórum 

digital. A intolerância deve ser uma 

regra desse terrorismo digital prati-

cado por milícias pagas, bots, volun-

tários etc. O terrorismo, nesse caso, 

é aplicado a todos os que pensam. 

Contra professores, intelectuais e to-

das pessoas que possam contrapor-se 

por atos de linguagem ao poder-vio-

lência do terrorismo. Há quem esteja 

com medo de pensar porque pensar 

reflexivamente se transformou em 

uma ameaça.

O terror sempre foi uma metodolo-

gia política muito eficaz para o con-

trole dos insurgentes e das popula-

ções como um todo que costumam, 

na condição de massa, dar respostas 

muito fáceis aos seus manipuladores. 

Também foi utilizado para o con-

trolo das “elites”. O exemplo mais 

conhecido na história é o período 

do terror na Revolução Francesa no 

final do século 18, quando a gui-

lhotina se tornou o mecanismo que 

impunha o medo. O terror foi usado 

pelos revolucionários, mas logo foi 

praticado pelos conservadores que 

governaram depois da queda de Ro-

bespierre.

Uso esse exemplo para afirmar o seu 

carácter de metodologia política usa-

da pelo poder. Mas há muitos outros. 

O que as mulheres viveram na passa-

gem do século 15 para o 16 na Euro-

pa, a chamada “caça às bruxas”, tam-

bém foi um metodologia de terror. A 

perseguição, as ameaças a indivíduos 

e, por fim, a ameaça generalizada a 

tudo e todos é a sua característica.

O terror nem sempre se escancara 

ou espectaculariza. Por exemplo, po-

demos dizer que os judeus na Ale-

manha nazista viviam em um regime 

de terror, que os críticos da ditadura 

militar nos países da América Lati-

na viviam controlados pela ameaça, 

como vivemos hoje no Brasil. O 

terrorismo é também um clima na 

imprensa. Jornalistas que trabalham 

em empresas de comunicação que 

servem às ditaduras têm medo de ir 

contra seus patrões, não apenas pela 

ameaça da perda de emprego, mas 

muitas vezes por violências muito 

piores.

Ideologia e terror
Não é difícil compreender o terror 

como tecnologia política. O clima 

mental e concreto de medo, de amea-

ça de violência serve à manutenção da 

ideologia do poder vigente. A ideo-

logia é a parte mais sutil do terror, 

que serve para controlar a sua acei-

tação em um nível mental e afectivo. 

Espera-se que as pessoas estejam ali-

nhadas intelectual e emocionalmen-

te à ideologia e, se não estiverem, 

o terror pode se fazer necessário, 

como no extremo, a prática real da 

violência e não apenas a sua ameaça. 

Ora, o capitalismo é uma ideologia 

econômico-política. Para funcionar, 

ela precisa ser introjectada mental-

mente, psiquicamente, também fi-

sioteologicamente.

Introjectamos essa ideologia por 

diversos caminhos. Em primeiro lu-

gar, somos seduzidos. Aprendemos 

a gostar desde crianças do estilo de 

vida do “consumo” que nos soa pra-

zeroso. O consumismo conta com a 

eterna infantilização de pessoas que 

querem ter desejos realizados ime-

diatamente e de maneira mágica. 

Passar para a crença fácil na “terra 

plana” e teorias similares é sinal de 

infantilização cognitiva que contenta 

muita gente nesse momento.

Mais tarde saberemos que há preços 

a pagar na ideologia da produção e 

da servidão aos donos dos meios de 

produção. É a fase em que se tem 

que trabalhar, colaborar, obedecer. 

Nessa fase entra em cena o assédio. 

Quando nossos desejos não podem 

ser contemplados temos que apren-

der a aceitar. Somos então assediados 

diariamente pela publicidade, pela 

televisão, pelo dever de colaborar, 

de fazer, de comprar, de lucrar e de 

gastar. O grande assédio é praticado 

na base da razão publicitária. Não 

vemos o processo de assédio porque 

a presença da propaganda em nossas 

vidas foi naturalizada. Em todos os 

lugares somos condenados a ela.

Antes de seguir, gostaria de deixar 

claro que não estou falando pura e 

simplesmente contra a propaganda, 

nem contra a publicidade como área 

de trabalho, no sentido de sustentar 

sua eliminação. Também é preciso 

deixar claro que é possível que pes-

soas adultas e prevenidas possam até 

controlar os níveis de presença da 

publicidade em suas vida. Não po-

demos esquecer no entanto que nem 

todos são adultos e muito menos 

precavidos.

Há um nível que vai além do assédio, 

é o da intimidação. Quando o ge-

rente do banco liga pedindo que se 

compre um seguro e sentimos medo 

de não comprar, medo de perdermos 

alguma vantagem ou o respeito e a 

possível ajuda do referido gerente, 

já estamos avançando na esfera do 

assédio rumo à intimidação. Bom 

lembrar também que assédio não é 

apenas algo sexual. Assédio é toda 

forma de pressão que não nos deixar 

outra alternativa senão ceder ou so-

frer com as consequências.

O preço da visão
Aqui vou citar o exemplo do cinema: 

se hoje vamos ao cinema, compra-

mos um ingresso para ver um filme e, 

antes do filme, somos obrigados a ver 

propagandas. Somos obrigados a ver, 

mesmo que não tenhamos pago para 

ver. No entanto, ela não é de graça 

como finge ser. Ela cobra o nosso 

tempo de visualização. No mundo 

da mídia, o tempo da visualização 

tem preço. Na televisão a audiência 

define patamares de investimentos 

publicitários em programas e horá-

rios financializados justamente em 

função da visualização. Em plata-

formas como Youtube, a condição de 

visualização é óbvia para a presença 

de propaganda. Isso significa que se 

trata de uma indústria e de um mer-

cado em que a produção e o consu-

mo, bem como o lucro são produzi-

dos por quem parece estar apenas se 

divertindo. Mas se trata também do 

fato, nunca divulgado, de que nosso 

olhar tem preço. De que as horas de-

dicadas diante de telas envolvem ca-

pital. O olho das pessoas está sendo 

assaltado a todo momento.

O direito de não ser invadido, de não 

ser assediado pela propaganda é o 

que está em jogo em nossa época.

Esses mundo da produção visual em 

seu esquema de apropriação indébita 

de nossa visão e de nossos corpos nos 

serve para pensar o todo da produção. 

Seja a produção digital, dos escravos 

digitais de nossa época, aqueles que 

voluntariamente foram “capturados” 

na grande máquina da internet e das 

redes (além dos que ganham dinhei-

ro com isso, se aproveitando da má-

quina), seja a produção analógica, to-

dos estão submetidos aos donos dos 

meios de produção do capital.

Onde está o terrorismo? No carác-

ter inescapável que lhe configura 

também como um totalitarismo. No 

âmbito da vida digital o terrorismo 

está na ameaça de que seremos apa-

gados, eliminados da vida se não es-

tivermos integrados na internet, no 

Facebook ou nas redes sociais. No 

âmbito da vida analógica, o terroris-

mo está na proibição peremptória de 

estar em desacordo, de criticar ou de 

imaginar um outro mundo possível. 

Usar, portanto, clichês como “comu-

nismo”, “marxismo”, “esquerdismo”, 

“feminismo”, “ideologia de género”, 

“pedofilia” e outros clichês com con-

teúdo negativo, como ameaças, como 

fatores produtores de medo é parte 

do terrorismo difuso do capitalismo.

A produção de mentiras, de campa-

nhas de difamação por fake news ge-

ram uma clima de pavor e de insegu-

rança em pessoas ingênuas – aquelas 

que acreditam, por exemplo, que co-

munistas estão prontos para “comer 

criancinhas” ou outros clichês bizar-

ros – antes de se chegar ao limite de 

assassinar líderes democráticos inde-

sejáveis tais como indígenas, líderes 

comunitários ou, para citar o exem-

plo que emociona o mundo, uma li-

derança como Marielle Franco.

O terrorismo é parte do carácter to-

talitário e autoritário do capitalismo 

que, em sua forma neoliberal, não 

permite a diferença. Não permite 

a democracia e, ao mesmo tempo, 

precisa criar um clima de desnorteio 

para que ninguém mais seja capaz de 

se questionar sobre o estado injusto 

das relações econômicas. O capita-

lismo é terrorismo como psicopoder 

em estado puro.

A natureza
Por fim, é preciso dizer que a explo-

ração destrutiva da natureza também 

é um aspecto que faz parte da histó-

ria do capitalismo que devemos co-

locar no cômputo das ações atuais do 

neoliberalismo. O neoliberalismo é a 

forma histórica assumida pelo capi-

talismo atual como ideologia política 

de feição terrorista. A destruição da 

natureza, das florestas pelo desmata-

mento, dos rios e mares pela polui-

ção, do subsolo pela exploração de 

metais, do solo pelo abuso de agro-

tóxicos e das espécies não-humanas 

por todos os factores anteriores 

ameaçam de extinção também, em 

um efeito bumerangue, toda a espé-

cie humana.

O capitalismo se revela como extre-

mismo no momento em que permi-

te a exploração sem limites e o vale 

tudo em todas as esferas da ação sob 

a máscara de um livre mercado. Nada 

lhe escapa. A natureza sempre foi 

explorada e a história do capitalismo 

se confunde com sua destruição. Mas 

a ameaça contra a natureza – no con-

texto de tantas catástrofes pontuais e 

da grande catástrofe climática por vir 

– é parte das práticas de terror que 

assolam o mundo hoje e que a todo 

custo é escondida pelos interessados 

no puro lucro e no puro capital.

Nessa perspectiva, se descarta a na-

tureza diariamente como um factor 

fundamental de nossas vidas e, todos 

os governantes que não se responsa-

bilizam por isso, sabem que partici-

pam da destruição do mundo.

(Revista CULT)

* Escritora, professora, doutora em 
Filosofia pela UFRGS e pós-doutora 

em Artes pela Unicamp.

Marcia Tiburi*

A 
vida humana é uma constante disciplina do pormenor, da 

incerteza e da dúvida. Essa disciplina opera, normalmente, 

através de três movimentos: o movimento do julgamento re-
trospectivo (do género “se assim foi no passado, sempre assim 

será”), o movimento da indução simplificadora (trata-se do “efeito do 

corvo negro”: se encontramos um corvo negro, somos tentados a su-

por que todos os corvos são negros) e o movimento infra-intelectual 
da precedência afectiva (primeiro os “nossos”, depois os “outros”). 

É com esses movimentos que naturalizamos o que é socialmente 

produzido. E fazemo-lo apenas com alguns indícios. Com meia 

dúzia de fragmentos enfrentamos o futuro, com o que temos atrás 

vamos ao encontro do que está à frente. Os hábitos são a chave que 

abre e domestica o imprevisto. Na verdade, face às coisas novas, so-

mos tentados a reconduzi-las às coisas velhas.

Três movimentos
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Ainda há poucos anos, quando rece-

bia algum convite para falar sobre a 

corrupção em Angola, era para me 

dirigir à Investigação Criminal ou 
ao tribunal, com a forte possibilidade de, em 
seguida, ser encaminhado para a prisão mais 
próxima. 
É bom que o tipo de convite tenha mudado e 
que seja agora possível falar em detalhe sobre 
a corrupção. 
Em Angola, a corrupção não é um fenómeno 
meramente criminal. É, talvez, o factor que 
mais impede a plena afirmação da soberania 
do país, o seu desenvolvimento e progresso. 
Tenho dito que a corrupção mata. E de facto, 
em Angola, a corrupção mata. Mata porque 
nos priva dos recursos essenciais para o sa-
neamento básico, que é o elemento essencial 
para prevenir doenças como a malária, que 
ceifa milhares de vidas todos os anos.
Portanto, não é suficiente afirmar-se que a 
corrupção é “um caso de polícia”. Não é ape-
nas isso. A corrupção é um obstáculo à so-
brevivência do Estado e das populações. E é 
nesse contexto que deve ser tratada. 
O tema concreto sobre o qual gostava de 
deixar hoje algumas pistas é o do papel que 
alguns agentes e estruturas em Portugal têm 
desempenhado na prossecução e consoli-
dação da corrupção em Angola. Além dos 
aspectos criminais óbvios, o envolvimento 
desses agentes e estruturas nesta teia de cor-
rupção, em que se geram situações inimagi-
náveis para o cidadão comum, tem um forte 
impacto negativo em Portugal, contribuindo 
para a degradação da sua democracia e do 
Estado de direito. 
Combater a corrupção angolana em Portugal 
é uma forma que o país tem de defender a 
sua democracia e evitar o contágio putrefacto. 

É sabido que não foi essa a política oficiosa 

portuguesa durante vários anos, tendo-se op-

tado por acreditar que o melhor era “deixar 

os angolanos resolverem os seus problemas 

em Angola”. Por vezes, permitiu-se mesmo 

que as instituições portuguesas servissem 

para que determinadas pessoas de relevo em 

Angola concretizassem os seus interesses em 

Portugal. 

Portugal escolheu ora uma política pró-José 

Eduardo dos Santos, ora uma política de 

“lavo daí as mãos”, acreditando que os pro-

blemas angolanos não eram os seus. 

Hoje, a perspectiva parece ser muito dife-

rente, e o caso Orlando Figueira tornou as 

autoridades portuguesas conscientes do peri-

go de corrosão da sua democracia e das suas 

instituições. 

Como certamente se recordarão, o procura-

dor português Orlando Figueira foi condena-

do em primeira instância por corrupção, num 

caso que envolve o então vice-presidente de 

Angola, que é também investidor de destaque 

em Portugal. Obviamente, a corrupção ango-

lana estendeu os seus tentáculos até Portugal. 

A pergunta que se coloca é: até onde? 

A análise da correspondência tornada pú-

blica no âmbito desse processo entre o en-

tão procurador-geral da República angolano 

João Maria de Sousa e o advogado português 

Paulo Blanco, também condenado em pri-

meira instância nesse caso, demonstraram 

uma intimidade invulgar entre os interesses 

angolanos e o Ministério Público português, 

em especial o então procurador-geral da Re-

pública portuguesa, Fernando Pinto Montei-

ro. De forma absolutamente bizarra, este foi 

recebido na cidade de Luanda em audiência 

pelo presidente José Eduardo dos Santos, 

juntamente Cândida Almeida, à época direc-

tora do Departamento Central de Investiga-

ção e Acção Penal português. 

Não me compete fazer queixas ou levantar 

suspeitas, mas como jornalista não pude dei-

xar de ficar impressionado com essa corres-

pondência. Por exemplo, há um email envia-

do por Paulo Amaral Blanco a João Maria de 

Sousa, com data de 18 de Janeiro de 2012, 

tendo como assunto de referência “Desloca-

ção a Lisboa – Planeamento/Agenda/Ob-

jectivos”. Aí, o advogado português sugere 

de forma bastante confortável ao procurador 

angolano que, numa visita agendada a Lis-

boa, se encontre com Pinto Monteiro e Cân-

dida Almeida. Escreve Paulo Blanco: “Julgo 

que seria bom agendarmos uma reunião com 

a Dra. Cândida Almeida (eu próprio pode-

O 
início do actual ciclo governativo 

que com as eleições de Outubro 

de 2019 ganhou continuidade, 

esteve, logo à partida, envolto em 

ambiente de violência e de crise financeira. 

Alguns rotularam estes aspectos com aza-

res que ensombraram o novo Presidente. 

Outros olharam para esses dois pesos não 

propriamente como “azares” mas como obra 

da anterior governação. O assunto “dívidas 

ocultas” de tanto tirar sono a alguns cida-

dãos, principalmente aos directamente en-

volvidos, era nesse momento pontapeado 

para debaixo das mesas no intuito de evitar 

inconsistência e desunião partidária como 

alguns acreditaram; havia mesmo reservas 

quanto ao debate público do assunto bem 

como ao enfrentamento do problema, o 

que provocou desconfiança/descrença nas 

instituições de justiça. O assunto era por 

demais sensível para a estabilidade social 

e governativa. Percebia-se, sob esse ponto 

Sem “Azares” à solta
de vista, a questão do “orgulho nacional” mas, 

ao mesmo tempo, era necessária a auditoria 

pelo menos para continuarmos numa situação 

de quem nada deve e nem teme. Deste modo, 

a divulgação do famoso e temido relatório da 

Kroll, acompanhada de recomendações do FMI 

ao Governo, foi ovacionada pelo facto de, pelo 

menos aparente e parcialmente, ter saído de um 

suposto secretismo assim percebido por muitos 

moçambicanos. O FMI queria que as lacunas 

de informação sobre os empréstimos fosse col-

matada e que fossem observadas questões de 

transparência e garantia de responsabilização. 

Esta última questão bastante exigida tanto nos 

debates públicos como nos privados. Respon-

sabilização. Nomes. Por essas alturas o assunto 

“fraude eleitoral” continuava na ordem do dia 

mas num tático processo de contínuo arrefeci-

mento. 

“Novos azares” poderão acompanhar a tomada 

de posse do Presidente da República (PR) e dos 

Deputados, em Janeiro de 2020. Ou seja, esta-

mos na segunda quinzena do mês de Dezembro, 

mas ainda com assuntos quentes como os ata-

ques em Cabo Delgado e os do centro do País. 

O “azar” crise financeira continua a emagrecer a 

confortabilidade da economia nacional. A nível 

político a “fraude eleitoral” continua a ser cava-

lo de batalha deste e daquele partido, diante de 

um Conselho Constitucional que não alterará 

em nada o que já se sabe. Pelo menos a avaliar 

pelo histórico. Junta-se a todos outros um novo 

azar que acompanha o panorama político: a dis-

cussão que começa a engrossar duas correntes 

de opinião. Uma a favor da renúncia de Filipe 

Nyusi como PR e outra contrária a esse posicio-

namento. A avaliar pelos defensores e adeptos 

das referidas correntes é expectável que a se-

gunda corrente vença. O que está na base dos 

argumentos de uma e outra corrente tem a ver 

com o “azar” dívidas ocultas. Coloca-se em cau-

sa a idoneidade do PR por supor-se que o seu 

nome esteja associado a este “azar” uma vez que 

foi citado no julgamento das dívidas ocultas em 

Nova Iorque. Colocar o cargo à disposição 

e submeter-se aos ditames da justiça é o 

que a primeira corrente defende e/ou exige. 

A segunda bate-se pelas provas. Mas não 

seria até ao mês de Janeiro ou mesmo final 

do primeiro trimestre que a justiça haveria 

de conseguir provar o seu envolvimento 

para depois obriga-lo a dar substância à 

primeira corrente. A tomada de posse po-

derá reforçar as suas defesas tácticas. Logo, 

nada acontecerá de mão beijada. Enquanto 

isso, o discurso anti-corrupção poderá ser 

um “azar” a ser evitado. Pouco se sabe se 

Chang será um “azar” ou não, nos EUA ou 

em Moçambique, acontecendo o mesmo 

com novos voos rasantes da águia, aliás, da 

justiça norte americana. Esperarão os su-

postos donos do Mundo pela tomada de 

posse para depois alongarem publicamente 

a sua lista ou pretendem amargar a quadra 

festiva por estes lados?

rei, se V.Exa. quiser, tratar disso), para que 

V.Exa possa pessoalmente agradecer-lhe a 

colaboração com a Procuradoria Angolana 

e oferecer-lhe um contentor de paracucas.” 

Um encontro entre o PGR de Angola e os 

seus homólogos em Portugal é perfeitamente 

compreensível. O estranho é a intermediação 

de tais encontros por um advogado de defesa 

português. Obviamente, isto faz-nos suspei-

tar de que se realizam reuniões à margem 

das agendas oficiais, movidas por objectivos 

obscuros. 

Mais surreal ainda é a referência, no mesmo 

e-mail, ao modo como João Maria de Sousa 

deveria agradecer a Cândida Almeida pela 

colaboração com a PGR de Angola. Paulo 

Amaral Blanco sugere a oferta de um “con-

tentor de paracucas” à magistrada.

De facto, parece ter havido, durante dema-

siado tempo, uma excessiva intimidade entre 

a justiça corrupta de Angola e as instituições 

judiciárias portuguesas. Tal só poderá ter 

contribuído para diminuir a qualidade do 

Estado de direito português. 

Se este colaboracionismo institucional do 

passado é algo que me preocupa, no mo-

mento actual, e a outro nível, preocupa-me 

também a cumplicidade de muitos agentes 

privados em Portugal com a corrupção em 

Angola: advogados, gestores, auditores, con-

sultores, toda uma panóplia de especialistas 

tem contribuído para a realização de activi-

dades corruptas em Angola, ou pelo menos 

para o seu branqueamento.

Refiro um caso que acompanho presen-

temente, sem identificar nomes. Há uma 

empresa dirigida por um português, que é 

o seu principal accionista. Pouco tempo de-

pois de ser criada, essa empresa foi obtendo 

mais de mil milhões de euros ao abrigo de 

contratos firmados com o Estado angolano, 

agindo como intermediária entre o gover-

no de Luanda e uma multinacional norte-

-americana. A empresa pouco fez além de 

cobrar comissões. Quem redigiu todos os 

contratos foram advogados portugueses. En-

tretanto, verificou-se que, aparentemente, a 

empresa recebeu 75 milhões de dólares sem 

fazer nada e tentou vender ao Estado ango-

lano, por 120 milhões de dólares, os mesmos 

quatro equipamentos pesados por duas vezes. 

Descoberta a alegada trapaça, é uma empre-

sa de consultores portugueses que defende a 

empresa. Assim, temos uma empresa com um 

administrador português, um accionista por-

tuguês, advogados portugueses e consultores 

também portugueses, todos envolvidos num 

possível caso de corrupção em Angola. Mas a 

história não acaba aqui. 

Ora, é a esta cumplicidade que urge pôr co-

bro. A transnacionalidade da corrupção e dos 

fluxos financeiros a ela associados elevam 

para um novo patamar as relações judiciais 

entre os Estados.

Pode parecer que, por deixar circular dinheiro 

corrupto de Angola ou por fornecer “espe-

cialistas” para essa actividade, Portugal fica a 

ganhar. Mas isso não é verdade. A conivên-

cia (mais activa ou mais passiva) para com a 

corrupção angolana é totalmente contrapro-

ducente e, a seu tempo, ruinosa. Ela permite 

que se infiltrem elementos corrosivos na so-

ciedade e nas instituições democráticas. Pro-

gressivamente, começa-se a desconfiar dos 

procuradores portugueses, das instituições 

portuguesas, dos advogados, dos gestores. 

Acredita-se que um vento malsão os envolve. 

Em pouco tempo, os laços comunitários de 

confiança tornam-se frouxos, e podem mes-

mo deixar de existir. 

Francis Fukuyama argumenta que os países 

prósperos tendem a ser aqueles em que as 

relações de negócios podem ser conduzidas 

de maneira informal e flexível, com base na 

confiança. Ora, se permitir que a corrupção 

angolana destrua essa confiança, Portugal 

estará a impedir a sua própria prosperidade. 

Evitar que isso aconteça é um incontornável 

desígnio comum pelo qual todos devemos lu-

tar. (Makaangola.org)

* Este texto serviu de base à participação na 
Conferência “Justiça e democracia: os perigos que 
assombram a democracia liberal”, realizada hoje 

pelo jornal online português Observador.

Angola e Portugal: a corrupção que corrói a democracia
Por Rafael Marques de Morais 
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em ajudar as pessoas a encontrar uma maneira
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Africanicidade 
é transformar o passado 
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O 
presidente da Federação 
Moçambicana de Fu-
tebol e candidato à sua 
própria sucessão, Alberto 

Simango Júnior, faz um balanço 

positivo do trabalho desenvol-

vido pelo actual elenco nestes 

quatro anos (mais de 50 por cen-

to do nível de realizações), daí o 

optimismo quanto ao resultado 

final no escrutínio de amanhã, 14 

de Dezembro. E porque pretende 

terminar o que ainda não foi fei-

to, pede às associações provinciais 

para que depositem um voto de 

confiança em si.

Conta Simango que enquanto 

presidente da FMF sempre lu-

tou para que a verdade desportiva 

prevalecesse no nosso futebol. E 

explica: ‘‘Somos a primeira direc-

ção da FMF que, quando suspeita 

actos de corrupção protagonizados 

por alguns jogadores, árbitros, ou 

dirigentes desportivos dos clubes, 

procede imediatamente à investi-

gação para depois tomar as deci-

sões que o caso merece. 

Aliás, são muitos os casos em que 

a federação teve de agir de forma 

dura, sendo o mais mediático o que 

envolveu a Associação Desportiva 

de Macuácua, colectividade que 

acabou sendo sancionada com a 

perda de pontos e consequente 

subida do Desportivo de Maputo 

no Moçambola. Simango abre um 

parênteses para acrescentar que 

qualquer ser humano é susceptível 

de errar, mas o mais importante é 

melhorar e corrigir o que não está 

muito bem. 

 Em seguida, elenca algumas das 

realizações do seu mandato, as 

quais,  segundo explica, não po-

dem ser negligenciadas, entre 

elas, a parceria com a FIFA para a 

construção de um Estádio na Ma-

xixe; a introdução da plataforma 

de gestão bilheteira Computicket; 

a criação do primeiro programa de 

parceiros da FMF, junto do sector 

privado, o que resultou na entrada 

do BCI, VODACOM , GALP E 

BDQ como parceiros; a criação da 

base de dados da Selecção Nacio-

nal de Jogadores; o aumento das 

receitas da FMF em mais de 50% 

comparativamente ao período ho-

mólogo. Igualmente foram nor-

malizadas as relações com a FIFA 

e CAF, o que conduziu à credibili-

zação institucional da FMF junto 

desses organismos, o que trouxe 

como ganhos o aumento do nú-

mero de moçambicanos nas estru-

turas da COSAFA, CAF e FIFA.

Sabe-se que num passado não 

muito distante a questão da bi-

Por Paulo Mubalo

lheteira constituiu nó de estran-

gulamento, pois, vezes houve em 

que o estádio ficava abarrotado de 

espectadores, mas os rendimentos 

eram baixos.

“A plataforma de gestão bilheteira 

Computicket não só racionaliza 

os custos, mas sim, garante mais 

segurança ao processo, uma vez 

que disponibiliza informação em 

tempo real das vendas, para além 

de estatísticas gerais”, ajuntou. 

“Quero voltar a pedir às associa-

ções provinciais para que voltem a 

confiar em nós, porque queremos 

o crescimento do nosso futebol.  

O nosso slogan é ‘todos somos 

futebol’, e isso significa que que-

remos ser mais abrangentes. Já 

trouxemos Victor Bondarenko, 

que sentou no banco com antigos 

atletas para lhes dar mais alento, 

o que demonstra o nosso com-

prometimento com o futebol”, 

afirmou, para em seguida explicar 

que ao nível do ranking da FIFA, 

Moçambique está na 105ª posição, 

ou seja um lugar muito acima de 

alguns países que foram ao CAN.

Na mesma senda observou que o 

pleito deste sábado vai ser bastante 

renhido, mas mesmo assim acredi-

ta na vitória, até porque quem vai 

à luta, fá-lo-á sempre com espírito 

vencedor, daí o facto de estar con-

fiante.

“Vou confiante pelos resultados 

que alcançamos, pelo trabalho 

que realizamos. Estamos a falar de 

coisas que fizemos, não estamos 

a sonhar, estamos a falar de rea-

lizações. É um facto inegável que 

Moçambique passou a ter quatro 

equipas na CAF e somos uma 

federação transparente pelo que 

contra factos não há argumentos”, 

afirmou.

Simango tem pela frente outros 

desafios como a cada vez maior 

internacionalização do jogador 

moçambicano, maior inclusão de 

jogadores das restantes províncias, 

em todas as categorias das selec-

ções nacionais e identificação de 

talento nas províncias e no estran-

geiro. 

“Vamos continuar a irradiar para 

sempre os árbitros e dirigentes 

que se envolverem em esquemas 

de corrupção”, disse, para depois 

acrescentar, que nos casos em que 

certos clubes aproveitam-se da 

falsificação de documentos dos 

seus atletas para tirar vantagens 

em campo “somos implacáveis 

e trabalhamos com as entidades 

de identificação civil, de modo a 

agirem conforme mandam as nor-

mas”.

E acrescenta que a actual direcção 

da federação provou com acções 

concretas que está melhor prepa-

rada para continuar com a missão 

de salvaguardar a verdade despor-

tiva. Outrossim, quer continuar a 

trabalhar para a elevação do qua-

dro de árbitros de categoria na-

cional, a despeito de o país contar 

com um quarteto por cada provín-

cia. “Queremos, igualmente elevar, 

o quadro da arbitragem feminina”. 

Na componente de infraestrutu-

ras, o desafio passa por melhorá-

-las, uma vez que elas desempe-

nham um papel importante na 

melhoraria dos resultados despor-

tivos a todos os níveis, enquanto 

que noutras áreas a federação for-

mou em diferentes áreas e espe-

cialidades de futebol, mais de 300 

pessoas, número este considerado 

como recorde. 

Já no que tange à cooperação in-

ternacional, Simango explica que 

esta foi intensificada e frutífe-

ra. Conta que foi restabelecia a 

cooperação com a Federação de 

Futebol da Baviera, para além da 

assinatura de um memorando de 

entendimento com a Federação 

Portuguesa de Futebol, o qual tem 

como enfoque a área da formação, 

marketing e organização de com-

petições. 

Enquanto isto, os outros dois can-

didatos à presidência da federação, 

nomeadamente, Tico Tico e Feizal 

Sidat, atacaram estes últimos dias 

a zona sul, depois de um périplo 

pelas regiões centro e norte.  Feizal 

Sidat prometeu formar mais árbi-

tros na província de Maputo, en-

quanto que Tico Tico quer mudar 

a liderança do nosso futebol.

Para já Amílcar Jussub, decidiu re-

tirar a sua candidatura, sendo que 

depois deste acto concorreu à pre-

sidência da Associação de Futebol 

da Cidade de Maputo, onde saiu 

vencedor. Jussub suplantou Antó-

nio Fidalgo (Tonecas), por 1741 

contra 673.

Alberto Simango Júnior
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Aqui!

Com apenas um ano de 

existência, a Associação 

Moçambicana de Desen-

volvimento do Boxe Pro-

fissional tenciona não só organizar 

regularmente combates, mas tam-

bém criar competições consisten-

tes com apoio de patrocinadores. 

Aquela associação, que recebeu o 

reconhecimento do Ministério da 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos e também do Mi-

nistério da Juventude e Despor-

tos, pretende recrutar pugilistas 

amadores e elevá-los à categoria 

de profissionais, oferecendo uma 

licença de atleta profissional e um 

valor monetário de participação ao 

vencedor. 

Neste momento, a associação con-

ta, com 25 pugilistas em repre-

sentação das províncias de Sofala, 

Manica, Nampula e a capital do 

país, Maputo, sendo que já iniciou 

parcerias com clubes históricos no 

desporto nacional, como Estrela 

Vermelha, Ferroviário e Matched-

je. 

Entretanto, a já mencionada as-

sociação aguarda o sinal verde da 

comissão internacional do boxe 

profissional para permitir que este 

organismo nacional possa licenciar 

pugilistas bem como os promoto-

res. 

O primeiro combate do Boxe pro-

fissional, vai acontecer no dia 26 de 

Dezembro e cada participante vai 

arrecadar 10 mil meticais de par-

ticipação e 30 mil meticais para o 

vencedor, segundo afirmou Antó-

nio Ferro, membro daquela asso-

ciação. Ferro garantiu a presença de 

membros da comissão internacio-

nal do Boxe profissional para faze-

rem a avalição dos primeiros passos 

do nascimento deste tipo de boxe. 
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epois de ter falhado a con-
quista do campeonato na-
cional de futebol,  Moçam-
bola, a União desportiva de 

Songo derrotou,  nesta quarta-feira 

, no Estádio Nacional do Zimpeto,  

o Ferroviário de Maputo, por duas 

bolas sem resposta, sagrando-se, 

pela segunda vez na sua história, 

vencedora da prova.

 Os golos da turma visitante foram 

apontados por  Amadu e Telinho, 

ambos na primeira parte.

 De salientar que a turma  loco-

motivas desperdiçou uma oportu-

nidade flagrante de converter uma 

grande penalidade através Uche, 

que  rematou para o poste.

 A primeira vez que a equipa do 

Songo venceu a taça de Moçam-

bique  foi em 2016, sob a batuta 

de Artur Semedo. Nessa partida, 

a UDS venceu o Maxaquene, por 

três bolas a uma, depois de estar a 

ganhar por três bolas sem concor-

rência nos primeiros 45 minutos.

Num destes dias, o 
jornalista Fernando 
Lima teria dito que 
era preciso vencer al-

guns síndromas do universo 

moçambicano: o síndroma 

do cabaret soviético, aceitan-

do a mudança, a inovação e 

a injeccão do sangue novo na 

instituição; e o síndroma do 

caranguejo na panela a ferver 

sem tampa, premiando os me-

lhores, os que querem singrar 

e que trazem beneficio para a 

instituição.

Ora, como que inspirado por 

estas palavras, o Estrela Ver-

melha de Maputo comemo-

rou, semana passada, 5 de De-

zembro, 40 anos de existência, 

ocasião que serviu para juntar 

antigos jogadores, dirigentes 

e todos os que se identificam 

com o clube. 

E, à semelhança das outras 

ocasiões, as várias gerações que 

marcaram a vida da colectivi-

dade deram o seu testemunho 

e falaram da sua contribuição em 

prol do engrandecimento da colecti-

vidade, numa altura bastante difícil.

 Foram contadas histórias que cria-

ram pura adrenalina, histórias de 

entrega, perseverança, sentido de 

responsabilidade, querer e sacrifí-

cio. Histórias de participação hu-

milhante do clube em andebol  na 

Bulgária onde chegou a perder por 

uma diferença de mais de 30 golos, 

histórias de ter perdido  a conquista 

do campeonato nacional por mero 

azar, pois a três minutos do fim da 

partida beneficiou de um penálti, 

mas que  um dos seus jogadores não 

conseguiu concretizar,  história de 

um clube que através de basquete-

bol, andebol, hóquei em patins foi 

referência a nível africano. 

 Foram aproximadamente cinco ho-

ras de reflexão, de conversa,  de troca 

de experiência, de confraternização, 

onde igualmente foram elencados 

os principais desafios do clube e a 

necessidade de, de forma destemida, 

encará-los com toda serenidade, mas 

sobretudo aceitando as mudanças 

que tem sido introduzidas.

Mas como se impunha, o pre-

sidente da colectividade, Luís 

Manhique destacou o atraso 

na construção do campo de 

Marracuene, ao mesmo tempo 

que reconheceu o desempenho 

do hóquei em patins, clara-

mente a modalidade que mais 

alegrias deu ao clube. 

Outrossim, ele e os outros que 

intervieram apelaram aos mais 

novos para aliarem o desporto 

com os estudos, como forma 

de se preparem melhor para a 

vida. São pessoas que hoje es-

tão nas várias esferas sócioeco-

nómicas do país.

Mas o encontro serviu para 

enaltecer a modalidade que 

mais se tem destacado, no caso 

vertente o hóquei em patins, 

como realçou Luís Manhique, 

uma das peças- chave do clube, 

que pode estar de saída. Daí o 

clima de suspeição e incertezas 

que começa a se desenhar, para 

insatisfação da massa associa-

tiva.

À medida que o ano 
passa, muitos de 
nós esperamos des-
frutar de um ópti-

-
laxar depois de um ano difícil. 
Mas por vezes pode parecer 
que não haja nada para assistir 
na Televisão. Quer se trate de 

-
-

melhor do desporto, a GOtv 
oferece uma cobertura sem 
precedentes e em qualidade 

-
do que as famílias desfrutem 

altura. 

Para permitir que as famílias 
-

va do entretenimento variado 
dos melhores canais infantis 
como Cartoon Netwrok, Dis-
ney Júnior e PANDA, melho-

DStv Pipoca e M-Net Movie 
Zone, as melhoras telenovelas 
nos canais Telemundo e Eva+, 
o melhor do futebol Europeu 
nos canais Supersport Select 
4 e 5, entre outros, as famílias 

As principais razões para ficar ligado à GOtv 
nesta época festiva: El Clásico e muito mais…

-

queira ususfruir de toda oferta 
de canais da GOtv, pode fazer no 

pacote Max por apenas mais 275 
MT.

-

Desporto
El Clásico Barcelona vs Real Ma-
drid

Barcelona e Real Madrid referen-

Outubro em Camp Nou e que foi 
adiado devido aos contínuos pro-

proferidas a políticos pró-inde-

-
zão para os amantes do desporto 

deliciarem desta aliciante partida 
em Directo na GOtv Max, canal, 

Infantil
Victor e Valentino no Cartoon 

-

Os meio-irmãos Victor e Valenti-
no oferecem muitas risadas nesta 

-

passa o verão com a Avó em um 

uma cidade pequena e misteriosa 
onde os mitos e lendas do folclore 

-
mada que manterá os pequenos 

-

adultos reconhecerão do amado 

Simba e Nyala estão de volta, 

para defender as Terras do Or-

Guarda lutam contra predadores 

e preservar o Círculo da Vida. 

-

-

-

corpo humano que fornece uma 

um departamento de acidentes 

jovens e curiosas e exponha-as ao 

Heidi- Temporada 2, Panda, Ca-

Como um raio de Sol, Heidi 

das pessoas e animais que a ro-
deiam, inspirando-os com o seu 

-

-
di vive a vida no presente, sem 

liberdade.

Spud no M-Net Movies Zone, 

livros de John van de Ruit e 

-

que toda a família desfrutará 
juntos.

-
-

Aproveite Jim Carrey no seu 
melhor em seu papel mais icô-

tímido funcionário do banco, 
Stanley Ipkiss descobre uma 

espírito de Deus que faz mal, 

Enquanto usava a máscara, 
-

brenatural de diversão, tanto 
da polícia quanto da multidão, 
depois de assaltar um banco e 

-
tora Tina Carlyle, interpretada 
por Cameron Diaz. As crian-

Por Paulo Mubalo
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Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique, convida as em-
presas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para 
prestação de serviços, em Moçambique – principalmente em Maputo 
e Pemba, para:
- Materiais e serviços de radiocomunicação; 
- Link VSAT (implementar um novo link VSAT KU Band On Demand);
- Links de comunicação interna e Internet Breakout.

ÂMBITO DO TRABALHO
Para atender às necessidades e requisitos estatutários do Escopo desta 
Manifestação de Interesse, os serviços são organizados em 3 pacotes de 
trabalho, conforme abaixo.
A Manifestação de Interesse deve indicar claramente a qual dos pacotes 
de trabalho é referido:

PACOTE DE TRABALHO 1: Materiais e Serviços de Radiocomuni-
cação

rádio atualmente pertencentes à EMPRESA;
b) Implantação de novas soluções DMR; 
c) Fornecimento de dispositivos e sistemas de rádio (compra e alu-

guer);
d) Fornecimento de sistemas de segurança GPS; 
e) Estudos de cobertura e consultoria;
f) Aluguer de repetidores e torres de rádio;
g) Aquisição e pagamento de licenças de radiocomunicação às au-

toridades governamentais.  

Para todos os dispositivos acima, o CONTRATANTE deve fornecer 
-

paração (gerenciamento de garantia se disponível, reparação fora da 
garantia e troca de dispositivos não funcionais, fornecimento de peças 
sobressalentes originais quando necessário – os detalhes são fornecidos 
mais tarde).  

PACOTE DE TRABALHO 2: Link VSAT (implementar um novo link 
VSAT KU Band On Demand)

a) Topologia geral da rede;
b) Link necessário; 
c) Largura de banda necessária;
d) Organização do Provedor de Serviços;
e) Operação e gestão relacionados incluindo SLAs. 

Os pontos listados acima não são uma lista completa, mas fornecem 
exemplos de disciplinas e áreas de competência em que a Empresa está 
solicitando os serviços.

PACOTE DE TRABALHO 3: Links de comunicação interna e Internet 
Breakout.
a) Fornecimento de circuitos privados interconectandos aos sites da 
EMPRESA.
b) Acesso à Internet via breakout full duplex para todos os sites da EM-
PRESA.
c) Acesso à internet via full duplex para todas as casas indicadas pela 
EMPRESA. 

Para todos os dispositivos acima, o CONTRATANTE deve fornecer ser-
-

ração.

Os pontos listados acima não são uma lista completa, mas fornecem 
exemplos de disciplinas e áreas de competência em que a Empresa está 
solicitando serviços.

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de Interesse, 
submetendo por via do site indicado abaixo, a seguinte informação e 
documentação:
I. Documentos Técnicos:

e Fornecedor de Soluções de Rádio;

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA SERVIÇOS DE ICT PARA O FORNECIMENTO DE INFRASTRUTURAS E SERVIÇOS 

DE RADIOCOMUNICAÇAO 

c) Prova comprovada de experiência de trabalho;
d) Evidência de capacidade para implementar o link principal e o link de ba-

ckup usando diferentes tecnologias;
e) Experiência comprovada em fornecimento de links de comunicação interna 

e Internet Breakout;
f) Manual do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com os pa-

drões internacionais de qualidade (ISO 9001: 2008); 
g) Sistema de Gestão de Saúde e Segurança desenvolvido de acordo com nor-

mas internacionais (por exemplo, BS 18001 ou ISO 45001); 
h) Qualquer outra informação que demostre que a empresa é capaz de cum-

prir com a descrição das actividades do trabalho. 

II. Documentos administrativos:

-

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluindo Balance-
te, Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de caixa. Estes documentos 
deverão ser fornecidos pelo Grupo da Empresa (se aplicável), e também 
pela Empresa registada em Moçambique que poderá entrar como objecto 
do contracto; 

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso não esteja devidamente regis-
tada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a efectuar o devido 
registo prontamente e o período estimado para o efeito; 

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais accionistas e be-

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como Consórcio ou 

-
sempenhar no potencial projeto. A intenção de formar um Consórcio ou 

-
dimento” devidamente assinado por cada membro do grupo. 

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse pro-
videnciando toda a documentação solicitada acima, através do nosso website (Eni 

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
para apoio, entre em contato com o nosso serviço de suporte através do email:
e-mail: ebusiness.support@eni.com 
uma vez submetida a EOI no nosso website, o numero da aplicação deverá ser 
partilhado por 
Email: erb.procurement@eni.com 

IMPORTANTE: 
A submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e ao seguinte código:

-

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas 
-

so de licitação para as referidas actividades. 

A presente consulta não deve ser considerada como um convite à apresentação de 
propostas e, portanto, não representa nem constitui qualquer promessa, obriga-

-
lebrar qualquer acordo ou memorando de entendimento com qualquer Empresa 
que participe desta Manifestação de Interesse. 

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na preparação da Mani-
festação de Interesse será da total responsabilidade das Empresas que não poderão 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse 
-

nicados a pessoas ou empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da Manifestação de Interesse pelo website acima in-
 3 de Janeiro de 2020 as 23:59 CAT. A documentação recebida 

após a data e hora indicada não será aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites interested 
companies to submit expressions of interest for the Provision of Ser-
vices, in Mozambique – mainly Maputo and Pemba -, for:
- Radiocommunication Materials and Services; 
- VSAT Link (implement a new VSAT link KU Band On Demand); 
- Internal communication links and Internet Breakout.

SCOPE OF WORK
In order to meet the needs and statutory requirements to the Scope 
of this Expression of Interest, the services are organized in 3 work 
packages as per below.
The Expression of Interest has to clearly state for which of the workpa-
ckage is referred to:

WORKPACKAGE 1: Radiocommunication Materials and Services

owned radio infrastructure and devices;
b) Deployment of new DMR solutions;
c) Provision of radio devices and systems (Purchase and Rental);
d) Provision of GPS security systems;
e) Coverage studies and consultancy;
f) Rental of radio repeaters and towers;
g) Acquisition and Payment of Radio Communication Licenses to 

government authorities

For all the above devices the CONTRACTOR must provide installa-

(warranty management if still available, out-of-warranty repairing 
and change of non-functional devices, original spare parts provisio-
ning when necessary – details are provided later on).

WORKPACKAGE 2: VSAT Link (implement a new VSAT link KU 
Band On Demand)

a) General network topology;
b) Link needed;
c) Bandwidth needed;
d) Service Provider Organization;
e) Operation and management related including SLAs

The bullet points listed above are not a complete list, but gives exam-
ples of disciplines and competence areas where Company is reques-
ting services.

WORKPACKAGE 3: Internal communication links and Internet 
Breakout.

sites.
c) Access to internet via full duplex for all houses indicated by 

For all the above devices the CONTRACTOR must provide installa-

The bullet points listed above are not a complete list, but gives exam-
ples of disciplines and competence areas where Company is reques-
ting services.

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression 
of Interest by providing, through the website indicate below, the 
following required documentations:

I. Technical documents:

Radio Solutions Provider;

c) Documented proof of experience in providing the services;
d) Evidence of capability to implement main link and backup link 

EXPRESSION OF INTEREST 
FOR ICT SERVICES FOR PROVISION OF RADIO COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 

AND SERVICES

e) Documented proof experience in provision of Internal communication 
links and Internet Breakout;

f) Quality Management System Manual in line with international Quality 
Standards (ex: ISO 9001:2008 or equivalent);

g) Health & Safety Management System in line with international standards 
(e.g. BS 18001 or ISO 45001 or equivalent);

h) Any other information that will establish that the company is a capable 

II. Administrative documents:

-
-

b) Last three years Financial Statements and Annual Report including Ba-

must be provided for the Company Group (if applicable), and also for the 
Company’s Mozambican registered entity that will enter into the subject 
contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your Company is not al-
ready registered in Mozambique, please specify if you would be willing 
to promptly register in Mozambique and specify the respective timeline;

d) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and 

e) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a consor-
tium or as a joint venture, information about each member of consortium 
or joint venture and role of each participant in the potential project. Such 

entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
-

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

For any issues you can contact our service operations support: 
e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your application I.D. 
number must be shared to: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement both object and dates 
and also to the following commodity code:

SS08AA02 – RADIOCOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND SER-
VICES: 

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Compa-
nies interested in this Expression of Interest may receive from Eni Rovuma Basin 

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore 
it does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of 

arrangement with you or with any Company participating in this Expression of 
Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of In-
terest shall be fully born by such Companies who shall have no recourse in this 

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will 

non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the website address indica-
ted above is set at 03rd January 2020, 23:59 Central Africa Time. Documentation 
received after the set deadline will not be accepted.
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Pedro Madruga (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Afinal o zarolho do Camões tinha razão: O AMOR 

É FOGO QUE ARDE SEM SE VER. Pensei 

que fosse só daquele piscar de olhos que permitiu 

ao poeta ver e viver na Ilha de Moçambique, onde 

terminou a célebre obra OS LUSÍADAS.

SALPICOS DE ÁGUAS E SÓIS é o título do livro de 

Ivone Soares, Deputada e Chefe de bancada da Renamo, 

apresentado pelo grande Calane da Silva. Foi um desper-

tar de amores que há muito pediam soltura. A autora, at-

entíssima confere a assinatura enquanto Calane revela os 

SALPÍCOS… 

O olhar de Dona Maria Arminda transborda felicidade, é 

de uma mãe que se sente realizada por ver a filha cumprir 

um sonho, no caso Ivone Soares. Testemunham e partil-

ham a festa o Drs. Frank e Simeão Cuamba.

Beduel Saveca e Danilo Correia, presidentes do Clube de 

Chibuto e do Grupo Desportivo de Maputo, pelos vistos 

resolveram marcar um encontro para troca experiências 

das amarguras da subida  e descida de divisão no Moçam-

bola.

O jornalista Jeremias Langa e o Deputado António Mu-

changa exercem a conversa inaugural na Minerva & Con-

tinental. O chá, esse parece quentinho, tal como o Amor 

que todos nós nutrimos pela Paz definitiva, SEM VEN-

CIDOS NEM VENCEDORES, como escreveu a cen-

tenária Sophia de Mello Breyner Andressen.

O colega e também Poeta da luz e sombra Ilec Vilanculos 

deu o nó.  A selfie ficou para depois. Vilanculos não foi 

egoísta e deu oportunidade a novos fotógrafos para fazer-

em por ele o que mais gosta. O AMOR, esse fogo «salpi-

ca» o matrimónio do casal. Desejamos felicidades ao casal.  

A paz sem vencidos 
nem vencedores



 À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1353

Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

Foto Naíta Ussene

O 
Conselho Constitucional 
(CC) rejeitou o pedido do 
deputado Ricardo Tomás 
de ser recolocado na legis-

latura da Assembleia da República 

prestes a terminar, depois do lugar 

lhe ter sido retirado pela Comissão 

Permanente do Parlamento.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deputado Ricardo Tomás

CC mantém perda de mandato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lobby

Em voz baixa

Ricardo Tomás

3a edição do Festival de  Carne de Magude



Savana 13-12-2019 EVENTOS
1

o 1353  

EVENTOS

O 
#Ideate Bootcamp, um 
programa de imersão 
empresarial implemen-
tado pelo Standard 

Bank, através da sua Incubadora 

de Negócios, com o suporte téc-

nico da ideiaLab, tem desperta-

do cada vez mais o interesse das 

mulheres, ávidas em conquistar 

o seu espaço no mercado e con-

tribuir na resolução dos proble-

mas das comunidades, de forma 

simples e criativa, através do 

empreendedorismo.

Na sua sétima edição, que decor-

reu recentemente, o programa 

contou com a participação de 

44 jovens, dos quais 75% eram 

do sexo feminino, a quem fo-

ram transmitidas ferramentas e 

conhecimentos essenciais para 

a estruturação de uma ideia de 

negócio, bem como formas de 

abordar o mercado no qual se 

pretende implementar a ideia, 

de modo a elevá-la aos níveis de 

implementação e crescimento.

Os participantes foram, igual-

mente, submetidos ao proces-

so de Lean Startup e Design 

Thinking, para entender os desa-

fios da comunidade e validar os 

seus pressupostos; design e cons-

trução de um Produto Mínimo 

Viável (MVP) e construção do 

Value Proposition Canvas e do 

Business Model Canvas, das vá-

Mulheres dominam programa 
do Standard Bank

rias ideias de negócio.

Edna dos Reis é estudante do 

curso de Direito e tem o sonho 

de abrir uma empresa. Decidiu 

participar na sétima edição do 

#Ideate Bootcamp, porque pre-

tendia colher ferramentas que 

lhe permitam concretizar o seu 

objectivo.

Na formação, aprendeu como 

conduzir o processo de implan-

tação de um negócio e, acima de 

tudo, a identificar o seu público-

-alvo: “Aprendemos a ter em-

patia, que significa saber o que 

o nosso público-alvo precisa e 

o que nós podemos oferecer. A 

intenção é satisfazer as necessi-

dades do nosso público e, com 

isso, ganhar dinheiro. Não po-

demos só ganhar dinheiro, sem 

satisfazer o público-alvo”, frisou 

Dos Reis.

Quem também participou neste 

programa de imersão empresa-

rial é Dércia da Cruz, estudante 

do curso de Gestão Empresarial 

que, à semelhança de Edna dos 

Reis, tem o sonho criar a sua 

própria empresa. 

Na sua opinião, as ferramen-

tas que lhe foram transmitidas 

durante os três dias podem ser 

determinantes na jornada de um 

empreendedor, sendo, por isso, 

crucial levá-las em consideração 

sempre que se pretende tomar 

uma decisão: “Esta formação 

não é só importante para jovens 

sonhadores ou estudantes como 

eu, mas também para os em-

preendedores já estabelecidos no 

mercado. Esta iniciativa mudou 

a minha forma de pensar e de 

ver o mercado, para além de me 

ter permitido obter ferramentas 

relevantes que tenho que levar 

em conta como empreendedo-

ra”, contou Dércia da Cruz, para 

quem o #Ideate Bootcamp cons-

titui um espaço de empodera-

mento da mulher na sociedade.

Para o representante da ideia-

Lab, Manuel Rego, esta iniciati-

va constitui uma ferramenta de 

estímulo ao empreendedorismo, 

motivando os jovens a pensarem 

em soluções inovadores para os 

seus desafios actuais.

“Este é um programa intensivo, 

durante o qual os jovens apren-

dem a dar os passos necessários 

com vista à concretização da sua 

ideia ou ao fortalecimento do 

seu modelo de negócio. Estes 

são aspectos que grande parte 

dos empreendedores não domi-

na, mas que diminuem as taxas 

de insucesso dos negócios”, re-

feriu Manuel Rego, que fez um 

balanço positivo desta edição.

A sétima edição do #Ideate 

Bootcamp teve como convida-

do Gerson Zandamela, um jo-

vem que participou na segunda 

edição do programa, e que hoje 

tem uma empresa de gestão de 

projectos com recurso às tecno-

logias de informação e comuni-

cação.

Para Gerson Zandamela, “foi 

uma experiência muito interes-

sante fazer parte deste progra-

ma, onde pude aprender formas 

consistentes de abordar o mer-

cado e desenhar soluções que 

vão ao encontro das necessida-

des do público”.

Em linha com o seu 

plano de negócios e 

com o ambicioso pro-

grama de transforma-

ção que o FNB está a levar a 

cabo para se tornar num par-

ceiro cada vez mais relevante 

neste mercado, os accionistas 

do FNB Moçambique refor-

çaram o seu investimento no 

Banco através de um aumen-

to de capital social no valor 

de USD 3,5 milhões, como 

FNB reposiciona-se
parte do plano de investimento 

estratégico a executar até finais 

de 2020.  

Segundo, o Administrador De-

legado Adjunto do FNB Mo-

çambique, “à semelhança do que 

já aconteceu este ano, o próximo 

ano será igualmente de investi-

mento centrado na transforma-

ção, revisão de todos os processos 

internos, tecnologias de suporte e 

também de elevado investimen-

to no capital humano. “Estamos 

a implementar a reestruturação, 

priorizando o desenvolvimento 

das nossas competências e de ex-

celência, as nossas infraestruturas 

tecnológicas e operacionais, me-

lhorando a qualidade e a comodi-

dade no atendimento dos nossos 

clientes.”

Como parte do referido plano de 

transformação o FNB Moçam-

bique está também a executar  

uma restruturação da sua rede 

de distribuição. Ainda segundo 

o Administrador Delegado Ad-

junto da instituição, “uma parte 

significativa do investimento está 

a ser feita no capital humano, 

com vista ao desenvolvimento de 

equipas com competências ali-

nhadas ao novo posicionamen-

to, com ganhos de eficiência na 

execução de processos por via de 

automatização suportados por 

tecnologias adequadas.”

Este forte investimento na Es-

tratégia de Transformação, con-

forme previsto no plano de 
negócios do FNB Moçam-
bique, irá contribuir a curto 
prazo para a deterioração 
dos resultados este ano e em 
2020, devido ao custo de im-
plementação das iniciativas 
de referida transformação. 
Contudo, irá garantir, ainda 
segundo Paulo Pereira, “um 
forte crescimento a médio 
prazo, com os resultados a 
tornarem-se positivos a partir 

de 2021”. 
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DIVULGAÇÃO

No passado dia 04 de De-
zembro, a INDICO SE-
GUROS foi classificada 
como a 20ª Melhor Empre-

sa entre as 100 Maiores Empresas 

de Moçambique no âmbito da XX 

edição da pesquisa “As 100 Maiores 

Empresas de Moçambique” levada 

a cabo pela KPMG. 

A pesquisa das 100 Melhores Em-

presas de Moçambique tem como 

objectivo principal reconhecer e 

premiar o desempenho económi-

co-financeiro anual das empresas 

através da análise de indicadores de 

actividade como o Crescimento do 

Volume de Negócios, Autonomia 

Financeira, Rentabilidade dos Capi-

tais Próprios, Liquidez Geral e Ren-

tabilidade do Volume de Negócios.

Da análise daqueles indicadores de 

actividade, é notória a rentabilidade, 

estabilidade e  crescimento sólido 

e sustentável da INDICO SEGU-

ÍNDICO SEGUROS é a Melhor Seguradora do país

ROS ao registar uma taxa de cres-

cimento do volume de negócios de 

46.42%; crescimento do número de 

clientes em 155%; rentabilidade dos 

capitais próprios de 26.34%; renta-

bilidade do volume de negócios de 

5.03%; liquidez geral de 1.42; auto-

nomia financeira de 29.68%; nível 

de solvência acima de 100%; cres-

cimento dos resultados antes dos 

Impostos em 188%; 

O posicionamento da INDICO 

SEGUROS na 20ª posição do 

Ranking das  100 Melhores Empre-

sas de Moçambique e a melhor clas-

sificada de todas as Seguradoras, é o 

culminar de um processo de trans-

formação que tem sido empreendi-

do nos últimos anos e que teve o seu 

início no ano de  2016, consubstan-

ciado por um Modelo de Negócios 

focado na rentabilidade e assente na 

qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos aos clientes e parceiros, 

melhoria contínua dos processos 

internos, inovação e identificação, 

desenvolvimento e retenção de ta-

lentos. 

A busca continua da qualidade e da 

excelência faz-nos acreditar que o 

perfeito ainda pode ser aperfeiçoado 

e que os nossos padrões de serviço 

ainda podem ser elevados a níveis 

tais que superem as expectativas e 

experiências de consumo dos nos-

sos clientes e parceiros, procurando 

sempre ser o melhor provedor de 

soluções de seguros num Mercado 

cada vez mais competitivo.

Esta abordagem focada no cliente 

permitiu igualmente a certificação 

da INDICO SEGUROS na Nor-

ma ISO9001:2015, pela APCER, 

empresa internacional de certifica-

ção acreditada pela rede Intermatio-

nal Certification Network (IQNet), 

tornando-se a primeira empresa de 

seguros em Moçambique certificada 

no Sistema de Gestão de Qualidade. 

Sentimo-nos honrados e orgulhos 

por sermos uma Empresa moçam-

bicana de capitais privados e gerida 

totalmente por moçambicanos a ser 

reconhecida como a melhor Segura-

dora do país, fruto dos altos padrões 

de serviço, qualidade, integridade, 

equidade, transparência, responsa-

bilidade e Governação Corporativa.

 Enfim, comprometemo-nos a con-

tinuar a proteger as famílias e a 

conservar os activos das empresas 

através do pagamento justo e célere 

das suas perdas. Por isso, a INDICO 

SEGUROS está presente em todas 

as capitais provinciais, para melhor 

servir os seus clientes e parceiros 

com base numa abordagem presente 

e comunicação consistente.

Aos nossos clientes, renovamos o 

nosso compromisso de ouvir, com-

preender, servir e dar o melhor de 

nós, fazendo sempre o que é correc-

to ainda que tal nos prejudique.

A Total Moçambique acaba 
de introduzir um novo 
sistema de painéis so-
lares para alimentar as 

suas estações de serviços. Com 
a medida, a empresa vinca o 
compromisso em trabalhar com 
energias renováveis nas suas 
operações, em prol do benefício 
ao ambiente. 

É também pensando na estra-
tégia interna de modernização 
que na mesma ocasião, a Total 
Moçambique apresentou um 
novo conceito dos seus serviços 
dentro do recinto da estação de 
serviços 25 de setembro. Este 
novo conceito centra-se na mo-

-
cação e Baia de Lavagem onde 
uma nova roupagem será dada 
ao local com equipamentos mais 
modernos e muito mais.
 O evento contou com a presen-
ça do vice ministro da Indústria 
e Comércio Augusto Fernando e 

Total introduz “energias limpas” 
no mercado moçambicano

com a presença da directora re-
gional da Total África. A nível lo-
cal, o evento será orientado pelo 
Director Geral da Total Moçam-
bique o Sr. Ronan Bescond. 
Recorda-se que recentemente a 
petrolífera francesa Total pagou 
cerca de quatro mil milhões de 
dólares na compra dos activos 
da Anadarko em Moçambique. 
O negócio foi feito com a norte-
-americana Occidental. Os acti-

vos da petrolífera norte-america-
na Anadarko, na Área 1 da Bacia 
do Rovuma, norte de Moçambi-
que, foram adquiridos a troco de 
3.9 mil milhões de dólares pela 
francesa Total à Occidental, que 
em breve, passa a liderar o con-
sórcio desta área de concessão. 
Trata-se da aquisição da partici-
pação de 26,5% que era detida 
pela Anadarko no projecto Mo-
zambique LNG. 

Capacitar o sector pri-
vado de competências 
técnicas e conhecimento 
sobre a AGOA -Lei do 

Crescimento e Oportunidade 
para África em Moçambique, foi 
o tema escolhido pela Câmara 
de Comércio de Moçambique 
– Estados Unidos da América 
(CCMUSA), para realizar um 
workshop nas três principais 
províncias do país, nomeada-
mente: Nampula, Chimoio e 

AGOA escala principais províncias do país
Maputo. 
Recorda-se que o Ministério da 
Indústria e Comércio lançou, 
em Maio de 2018, a estratégia de 
utilização da AGOA projectada 
para aumentar o comércio e o 
crescimento económico em toda 
a África. Acredita-se que a estra-
tégia poderá ajudar a garantir 
que as empresas moçambicanas 
estejam melhor posicionadas 
para usar a AGOA para o acesso 
isento de impostos ao mercado 

dos Estados Unidos da América 
(EUA) em mais de 6 500 produ-
tos.
 A AGOA é a iniciativa comercial 
fundamental dos Estados Uni-
dos com a África Subsaariana e 
um forte símbolo da parceria dos 
EUA com a região. Os dez anos 
de extensão da AGOA, até 2025, 
oferecem ao sector privado uma 
oportunidade de desenvolver e 
implementar uma relação comer-
cial de longo prazo com os EUA. 

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

u
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c
da

de

Segundo pesquisa da KPMG “100 Maiores Empresas de Moçambique”
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Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

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

O 
Fundo de Investimento e 
Património do Abasteci-
mento de Água (FIPAG) 
mobilizou financiamento 

para a aquisição de novas bombas, 
em substituição das obsoletas ins-
taladas nos anos 60, cujo prazo de 
vida útil expirou, razão pela qual 
sofrem avarias constantes. Esta 
acção tem em vista conferir maior 
garantia na captação e distribuição 
de água às cidades de Maputo, Ma-
tola e à vila de Boane, na província 
de Maputo. 

Neste contexto, e estando em fi-

nalização o processo de instalação 

de parte deste equipamento na Es-

tação de Tratamento de Água do 

Umbelúzi (ETA), a empresa Águas 

da Região de Maputo (AdeM), em 

parceria com a CHINAGEO, o 

empreiteiro contratado para subs-

tituição das referidas bombas está 

a realizar ensaios de funcionamen-

to destas desde o passado final de 

semana.

A propósito, Cláudia Ronda, di-

rectora de Manutenção da AdeM, 

explicou que “durante o processo 

Montagem de novas bombas poderá 
condicionar abastecimento de água

de substituição das bombas anti-

gas por novas, poderão registar-se 

algumas irregularidades no serviço 

de abastecimento de água, caracte-

rizadas pela redução do tempo de 

distribuição e/ou surgimento de 

focos de turvação da água”, frisou 

Ronda.

Espera-se que estas substituições 

tenham um impacto positivo nas 

operações da AdeM, pois, segundo 

Ronda, irão permitir à empresa uma 

redução nas despesas de manuten-

ção dos equipamentos, devido às 

constantes avarias, em resultado do 

estado avançado de degradação. 

“Vamos ter uma redundância de 

bombas, constituída por equipa-

mentos fiáveis, com capacidade 

adequada para levar a água até à 

cidade de Maputo, garantindo, 

deste modo, o fornecimento con-

tínuo, com conforto e segurança”, 

concluiu.

O 
projecto “Cidadania”, 
promovido pelo Standard 
Bank e que visa a atri-
buição gratuita de docu-

mentos essenciais aos cidadãos, 
permitiu a emissão de um total de 
816 bilhetes de identidade, 400 as-
sentos e igual número de certidões 
de nascimento, no posto adminis-
trativo de Nhangau, na cidade da 
Beira, província de Sofala.

A iniciativa, levada a cabo recente-

mente naquela zona, que dista cer-

ca de 40 quilómetros do centro da 

cidade da Beira, tinha como objec-

tivo levar os serviços de identifica-

ção civil e de registo aos cidadãos 

para que tivessem a oportunidade 

de tratar os documentos a fim de 

estarem, por via disso, aptos para o 

pleno gozo dos seus direitos e para 

o cumprimento dos seus deveres.

Para o Standard Bank, a adesão 

massiva à iniciativa, por parte dos 

residentes daquele posto admi-

nistrativo, e não só, revela o quão 

importantes são os documentos 

na vida dos cidadãos, uma vez que 

deles depende o acesso a inúme-

ras oportunidades, tais como o 

emprego, a educação, o acesso aos 

serviços bancários, entre outras.

“A partir daqui, as pessoas vão 

poder legalizar os terrenos onde 

estão implantadas as suas casas, 

matricular os seus filhos, partici-

par no processo da inclusão finan-

ceira através da abertura de contas 

bancárias e beneficiarem de outros 

serviços que o país oferece”, frisou 

o director de Marketing e Comu-

nicação do Standard Bank. 

Na ocasião, Alfredo Mucavela rei-

terou a continuidade do projecto, 

tendo em conta o seu impacto na 

vida das comunidades: “Enquanto 

existirem pessoas que necessitam 

de documentos, nós vamos con-

tinuar a promover esta iniciativa. 

Projecto “Cidadania” 
garante emissão 
gratuita de documentos

As enchentes e a aglomeração que 

temos testemunhado em todos os 

locais, por onde passamos, incenti-

vam-nos a continuar”.

A campanha beneficiou, igual-

mente, cidadãos que perderam 

os seus documentos aquando da 

passagem do ciclone Idai, que as-

solou a zona Centro do país nos 

dias 14 e 15 de Março passado, o 

que, para o director provincial da 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos de Sofala, represen-

ta um contributo para os esforços 

que têm sido envidados com vista 

ao restabelecimento da vida nor-

mal das populações: “É um gesto 

de louvar e esperamos que haja 

mais iniciativas do género. De-

pois deste processo, pretendemos 

colocar brigadas móveis semanais 

ou quinzenais para abranger maior 

número de pessoas”, disse Yazalde 

de Sousa.

Por seu turno, o secretário do 

bairro Nhangau-Sede mostrou-

-se satisfeito por o Standard Bank 

ter levado a iniciativa àquela zona, 

tendo, na ocasião, Mutonguiua 

Manuel apontado duas das causas 

que levam a que as pessoas che-

guem a atingir mais de 50 anos de 

idade, sem documentos. 

Ana Paula Branquinho perdeu o 

seu bilhete de identidade na ci-

dade de Maputo, no princípio do 

mês de Novembro, e viu-se obri-

gada, literalmente, a regressar a 

Nhangau para tratar o assento de 

nascimento uma vez ter sido aqui 

registada. 

Por sorte, teve no projecto “Ci-

dadania” a oportunidade de tratar, 

gratuitamente, um novo bilhe-

te: “Vim cá de imediato, porque 

quando se perde o documento, 

tudo pára. Você deixa de ser al-

guém. Esta iniciativa está a ajudar 

muita gente”, sublinhou Ana Paula 

Branquinho. 
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O 
Millennium bim e a M-
-Mola (carteira móvel da 
Movitel), assinaram, na 
semana finda, um memo-

rando de entendimento que vai 

permitir aos Clientes do Banco e 

da operadora efectuar transferên-

cias de dinheiro entre os utilizado-

res dos serviços Millennium IZI e 

e-Mola. 

O objectivo deste memorando pas-

sa por dar a todos os Clientes do 

e-Mola e do Millennium IZI, a 

possibilidade de efectuar operações 

de transferência e recebimento de 

dinheiro de forma fácil, rápida e 

segura através do telemóvel.

Este é o primeiro passo do proces-

so de integração entre as duas pla-

taformas, permitindo aos clientes 

o acesso aos serviços financeiros 

disponibilizados pelo Millennium 

Clientes Millennium IZI e e-Mola já 
podem efectuar transferências entre si

bim e pela Movitel. A parceria en-

tre as duas empresas insere-se no 

âmbito da interoperabilidade entre 

Bancos Comerciais e Instituições 

de Moeda Electrónica. 

Para José Reino da Costa, Presi-

dente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, “trata-se de uma 

aliança perfeita entre dois serviços 

de valor acrescentado e que foi fei-

ta a pensar nos Clientes das duas 

plataformas. É mais um contribu-

to para trazer vantagens reais ao 

dia-a-dia das pessoas e para a ex-

pansão dos serviços financeiros do 

Banco, promovendo assim a inclu-

são financeira em Moçambique”. 

Segundo Vítor Luís Timoteo, PCA 

da Movitel, “este é o culminar dos 

esforços da Movitel no contibuto 

para promoção da inclusão finan-

ceira, respondendo assim às reco-

mendações do Governo de garan-

tir a disponibilidade e acesso aos 

produtos e serviços financeiros de 

qualidade adequados às necessida-

des da maioria da população mo-

çambicana, a fim de contribuir para 

o bem-estar e progresso económico 

e social das comunidades”. 

Os dois serviços, e-Mola e Mil-

lennium IZI, foram criados com o 

objectivo de massificar o acesso dos 

moçambicanos aos serviços bancá-

rios, facilitando o seu dia-a-dia.

O e-Mola é um serviço móvel 

de gestão financeira que permi-

te ao Cliente depositar, levantar e 

transferir dinheiro, comprar CRE-

DELEC, comprar crédito e pagar 

salários de forma rápida, segura e 

conveniente. Os utilizadores be-

neficiam de registo gratuito, com 

a vantagem de poderem efectuar 

transacções a qualquer hora e em 

qualquer lugar.

Decorreu o primeiro encon-
tro de mediadores exclu-
sivos da Fidelidade, em 
Marracuene, na sexta-feira 

passada. Este evento juntou os 

mediadores e quadros da Segura-

dora, para partilha de experiências 

e consolidação de conhecimentos 

técnicos.

“Este encontro reforça o alinha-

mento das estratégias de vendas 

entre a empresa e os mediadores, 

o que ajudará atingir os objecti-

vos definidos para 2020”, destacou 

Leonor Gomes, responsável pela 

área de Desenvolvimento de Negó-

cios e Mediação da Fidelidade.

O dia foi ainda repleto de dinâmi-

cas com equipas, jogos e confrater-

nização. Sempre com foco na acti-

Mediadores Fidelidade 
reúnem-se em encontro 
nacional

vidade comercial. Vários foram os 

premiados desta edição. Os desta-

ques foram para Carcílio Miambo, 

com a distinção de mediador com 

maior carteira de 2018, e para Dá-

rio Muchongo, com a distinção de 

mediador revelação 2019.

“Estou feliz por esta distinção. No 

início não foi fácil conquistar ne-

gócios, mas com muita persistência 

consegui atingir os meus objectivos. 

É gratificante ser reconhecido pelo 

trabalho que tenho vindo a desen-

volver”, afirmou Carcílio Miambo.

O desenvolvimento da rede de me-

diadores, através do programa de 

formação e acompanhamento, é o 

principal eixo de acção da Fidelida-

de, no apoio ao empreendedorismo 

em Moçambique.

A 
14ª edição da Corrida 
Millennium bim, que 
decorreu no sábado 
passado, estabeleceu 

um novo recorde, sendo a pro-

va mais participada de sempre. 

Foram mais de 2500 atletas 

que, a correr, a caminhar e 

de triciclo, encheram de cor 

e energia as ruas da cidade de 

Maputo.

Trata-se de uma competição 

inclusiva que já faz parte do 

calendário desportivo do atle-

tismo a nível nacional e conta 

com a participação de atletas 

internacionais. Este ano, ins-

creveram-se nesta prova parti-

cipantes de mais de 30 nacio-

nalidades. 

A Corrida é uma organização 

do Millennium bim em parce-

ria com Thomas Bonnet e a As-

sociação de Atletismo da Cida-

de de Maputo e visa promover, 

através da prática desportiva, a 

inclusão e estilos de vida sau-

dáveis.

Os prémios, no valor total de 

650 mil meticais, foram dis-

tribuídos pelos três primeiros 

classificados em cada categoria.

Todos os anos, a Corrida Mil-

lennium bim junta várias cen-

tenas de atletas e adeptos que, 

por algumas horas, transfor-

14ª Corrida 
Millennium bim teve 
maior participação 
de sempre

mam Maputo na capital do 

desporto, afirmando-se como 

uma referência no calendário 

desportivo nacional. 

Num percurso de 13km, a 

prova voltou a integrar, este 

ano, a Caminhada Ímpar e a 

Corrida de Triciclo, uma mo-

dalidade de competição es-

pecialmente dedicada a atle-

tas portadores de deficiência. 

À semelhança de 2018, reali-

zou-se também uma Feira de 

Saúde onde Colaboradores 

do Millennium bim e públi-

co em geral tiveram acesso, 

de forma gratuita, a vários 

tipos de exames e aconselha-

mento. 

O evento contou com o 

apoio de várias entidades 

como a Seguradora ÍMPAR, 

a Kewa – Serviços de Cate-

ring, a Águas da Namaacha, 

a Sumol Compal, o Ginásio 

In Motion, IR Fitness Shop 

e o Concelho Municipal de 

Maputo. 

Mais do que uma Corrida 

este é um evento abrangente 

e de grande dimensão. Uma 

festa do desporto, mas tam-

bém um espaço de convívio 

familiar, onde participantes, 

adeptos e público em geral 

podem partilhar novas expe-

riências.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

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

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

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

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

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

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

Para mais informação contacte:

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

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

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

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


