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A directora do Fórum das Rádios Comunitárias (FORCOM), 
Ferosa Abel David Chaúque, é acusada de mandar viciar dados 
do relatório da cobertura das Rádios Comunitárias no recen-
seamento eleitoral para as últimas eleições. Por outro lado, o 
Zambeze soube que um grupo de colaboradores e funcionários 
do FORCOM acusam-na de gestão danosa, que leva uma das 
mais prestigiadas organizações da sociedade civil à bancarrota. 

Há “barulho” no 
FORCOM, uma 
das mais prestigia-
das organizações 
da Sociedade Civil 

moçambicana. Fontes de dentro 
da instituição, que pediram 
anonimato, explicaram que a ins-
tituição está à beira da falência, 
há falta de salários, expulsões 
sem justa causa e até falsifica-
ção de relatórios que deviam 
ser submetidos aos parceiros 
que financia(va)m o FORCOM.

O barulho mais grave está no 
relatório (narrativo) semestral de 
2019, que, estranhamente, tem 
duas versões distintas. Segundo 
as nossas fontes, o relatório que 
reflecte dados verdadeiros indica 
que, por exemplo, a rádio Mona-
po fez cobertura eleitoral em 11 
postos, a rádio Encontro cobriu 
430, enquanto a rádio Parapato 
do distrito de Angoche 32, to-
das da província de Nampula.

O mesmo documento refere 
que a Rádio Furancungo de 
Tete (Macanga) cobriu 50 pos-
tos; a Xiveve de Sofala cobriu 
12; Águia, também de Sofala 
(Dondo), 10; Rádio Chemba 
(Sofala) cobriu 30; Nova Rádio 
Paz da Zambézia (Quelima-
ne) 48; Thumbineda Zambézia 
(Milange) 26; Millenium FM 

de Inhambane (Morrumbene), 
42; a rádio Arco igualmente 
de Inhambane (Homoine) 69 
e Gwevhane cobriu 20 postos.

Por seu turno, no relatório fal-
so, a rádio Monapo fez cobertura 
eleitoral em 51 postos, a Encon-
tro cobriu 430, enquanto a Para-
pato do distrito de Angoche 32.

O documento refere ainda 
que a Rádio Furancungo de Tete 
(Macanga) cobriu 50 postos, 
a Xiveve de Sofala cobriu 22, 
Águia também de Sofala (Don-
do), 20, Rádio Chemba (Sofala) 
cobriu 33, Nova Radio Paz da 
Zambézia (Quelimane) foram 48, 
Thumbine igualmente da Zam-
bézia (Milange), 52, Millenium 
FM de Inhambane (Morrumbe-
ne), 42, a rádio Arco igualmente 
de Inhambane (Homoine) 69 
e Gwevhane cobriu 79 postos.

Directora do FORCOM 
acusada de ser mandante das 

falsificações

De acordo com as nossas 
fontes que despoletaram o caso, 
a actual directora do FORCOM, 
Ferosa Abel David Chaúque, 
está por detrás das ordens de 
viciação dos dados dos referidos 
relatórios com intuito exclusi-
vo de “escovar” os doadores.

De uma mensagem (e-mail) 
interna da FORCOM, que inter-
ceptamos, ficamos a saber que o 
director de programas daquela 
instituição, Ernesto Saul, ora 
demitido não pactuou com a 
ideia de um relatório adultera-
do tendo escrito para os seus 
colegas um e-mail no dia 15 de 
Agosto de 2019 em que dizia 
“Caro Naldo (oficial de comuni-
cação da FORCOM), obrigado 
pela partilha do documento com  
novos dados. Infelizmente, não 
fui envolvido na nova discussão 
que norteou esta alteração (a 
não ser que tenha havido uma 
concertação com a Directora)”.

De acordo com Saul, há 
dados de algumas Rádios Comu-
nitárias que foram sobrevaloriza-
das, o que para ele até era bom 
desde que representassem aquilo 
que elas realmente partilharam.

“Digo isso porque o recen-
seamento, a par de outras etapas 
deste processo eleitoral, é algo 
complexo e que exige bastante 
responsabilidade (estes relató-
rios são ou podem ser citados por 
entidades Nacionais e Interna-
cionais). Penso que as RCs acha-
ram por bem partilhar dados que 
realmente correspondiam àquilo 
que fizeram (inicialmente). Sal-
vo entendimento diferente, ao 
alterarmos os dados ao nível do 
secretariado, estaríamos a abrir 
um precedente: criar a ideia, nas 
RCs, da existência do hábito de 
falsificação de informação por 
elas partilhada, ainda que seja 
a seu favor”, lê-se no e-mail.

Quem também negou a vi-
ciação de dados do relatório em 
causa foi a assistente de género 
da FORCOM, Lara Vanessa 
Pedro Francisco que, por seu 

turno, em resposta, escreveu 
um e-mail para o grupo (da 
sede da FORCOM em Mapu-
to) explicando que o primeiro 
relatório partilhado tinha dados 
que reflectiam a realidade do tra-
balho realizado pelas rádios no 
âmbito dos processos eleitorais.

Francisco alertava que “es-
tamos certos de que o nosso 
trabalho como secretariado e 
rádios comunitárias deve e me-
rece ser credível, uma vez que 
o FORCOM sempre pautou por 
transparência e boa governação, 
tanto a nível do secretariado, 
bem como dos seus membros”.

Para Francisco, ao se al-
terar dados pode “nos trazer 
consequências drásticas no âm-
bito do reconhecimento do 
nosso trabalho. Sabemos bem 
que os parceiros podem en-
tender que o secretariado tem 
influenciado para alteração de 
dados dos seus trabalhos…” .

Directora não concorda nem 
discorda que houve viciação de 

dados

Entretanto, no dia 16 de 
Agosto de 2019, a directora 
da FORCOM, Ferosa Abel 
David Chaúque Zacarias, em 
resposta aos e-mails dos seus 
colaboradores, respondeu que 
“ infelizmente, neste momen-
to, o meio mais credível que 
temos são as monitorias e neste 
caso não foi possível realizar 
a monitoria do recenseamento 
eleitoral. Temos de aguardar 
pela monitoria do processo elei-
toral em geral no final e agora 
devemos prestar o relatório 
Semestral nestas condições”.

Segundo a directora Zaca-

rias, enquanto o secretariado da 
FORCOM não conseguir um 
meio mais seguro diferente das 
monitorias “devemos traçar e 
implementar critérios básicos 
para reforçar as chamadas te-
lefônicas para maior segurança 
dos dados apresentados, ao 
menos devemos insistir que as 
rádios documentem por e-mail 
ou relatórios simples porque 
fica difícil alterar a informação”. 

Aliás, segundo explica a mes-
ma gestora, “creio que não houve 
concertação, as rádios introduzi-
ram alterações aproveitando-se 
do questionamento que lhes foi 
feito, sugiro que façamos valer 
os dados que constam dos relató-
rios devidamente apresentados e 
assinados pelos responsáveis da 
rádio, as chamadas telefônicas 
devem ser complementar, infe-
lizmente temos de aguardar pelas 
monitorias para confrontar”.

Directora do FORCOM sacode 
o capote

De acordo com a directo-
ra executiva do FORCOM, 
Ferosa Abel David Chaúque, 
não constitui  verdade que o 
secretariado do FORCOM te-
nha adulterado qualquer dado 
no relatório sobre a cobertura 
das RC’s nas eleições de 2019.

Segundo Ferosa, porque o 
FORCOM trabalha com vários 
parceiros “só fechamos o rela-
tório de trabalho das activida-
des das RC’s no final do ano”.

Entretanto, explicou que 
o FORCOM produz dois re-
latórios, um semestral e ou-
tro geral que é anual e par-
tilhado para os parceiros.

“Esses relatórios não são 
resultados de um trabalho do 
secretariado do FORCOM, é um 
trabalho das rádios comunitárias, 
nós somos apenas o secretariado, 
mas quem implementa são as 
RCs lá onde se encontram, pode 
em algum momento ter existido 
alguma falha, mas temos uma 
linha verde interna que nos 
permite falar directamente com 
as RCs, e estas são chamadas a 
fazer esta correcção. Para um 
relatório ser adulterado tem que 
ser final, o intercalar ainda é sus-
ceptível de algumas melhorias, 
de forma resumida, não cons-
titui a verdade”, disse Chauque 

Conforme acrescentou 
ainda a nossa entrevistada, o 
FORCOM actualmente goza 
de uma melhor condição finan-
ceira razão pela qual nenhum 
funcionário seu ou colabora-
dor está a ser devido salário.

Cobertura do recenseamento eleitoral  

Directora do FORCOM 
acusada de falsificar relatórios

dÁVIO daVId
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O Centro de Integridade Pública (CIP) denuncia que o 
Governo não está a implementar, na íntegra, o Decreto que 
introduz reformas no processo de emissão e gestão da dívida 
pública e das garantias pelo Estado.

Numa altura em 
que o executi-
vo deverá pagar 
22,5 milhões 
de dólares da 

prestação de juros da dívida da 
EMATUM, o CIP, através da 
pesquisadora Celeste Banze, 
alega que o pagamento do refe-
rido valor surge num momento 
em que o executivo aprovou 
e “não cumpri” o decreto que 
introduz reformas no processo 
de emissão e gestão da dívida 
pública e das garantias pelo Es-
tado.

Segundo Celeste Banze,  a 
correcta aplicação do decreto 
iria permitir uma melhor pres-
tação de contas na gestão da 
dívida pública, bem como a 
uma análise de sustentabilidade 
da dívida do Governo que iria 
informar sobre os pressupostos 
que orientam a fixação dos li-
mites de endividamento e emis-
são de garantias do Estado.

Banze defende ser imperio-
so que o Ministério da Econo-
mia e Finanças (MEF) cumpra 
na íntegra o Decreto sobre re-
formas no processo de emissão 
e gestão da dívida pública e das 
garantias pelo Estado, pois o 
seu incumprimento aumenta o 
risco de gestão não prudente 
das finanças públicas já que, 
segundo ela, persiste a falta 
de prestação de contas sobre 
a gestão da dívida pública, ce-
nário semelhante ao de 2013 
e 2014, anos em que foram 
contratadas as dívidas ocultas.

Por outro lado, o CIP refere 
que os limites de endividamen-
to e de emissão de garantias 
devem ter em consideração a 
estratégia anual de dívida de 
médio prazo e análise de sus-
tentabilidade da dívida do Go-
verno. Pois deve existir um do-
cumento produzido anualmente 
sobre a dívida de médio prazo, 
bem como a análise de sustenta-

bilidade da dívida do Governo.

Endividamento interno atingiu 
proporções alarmantes

No entanto, o CIP reconhe-
ce que o MEF fez um grande 
avanço ao publicar o Relatório 
de Riscos Fiscais de 2019 e es-
pera que sejam tomadas as me-
didas de mitigação propostas. 
Porém, o CIP avisa que o re-
curso ao endividamento interno 
através de emissão de bilhetes e 
obrigações do tesouro tem atin-

gido proporções alarmantes, só 
este ano foi fixado um limite 
de 19,4 biliões de meticais sem 
a respectiva fundamentação.

“Porque o escândalo das 
dívidas ilegais, está a trazer um 
peso muito alto em termos de 
custo nominal (e juros associa-
dos) bem como consequências 
no presente e para as gerações 
futuras, este, deve ser moti-
vo suficiente para o Governo 
pautar pelo rigor na gestão da 
dívida pública, o que ainda não 
está a acontecer na totalida-

de”, defendeu Celeste Banze.
 Outrossim, o cenário actual 

mostra que houve um esforço 
do Governo em rever os dispo-
sitivos legais, mas ainda persis-
te o desafio de implementá-los. 
O facto de o MEF não publi-
car a estratégia anual da dívi-
da de médio prazo e a análise 
de sustentabilidade da dívida, 
bem como actualizar trimes-
tralmente o boletim da dívida é 
um claro sinal de continuidade 
na falta de prestação de contas 
na gestão da dívida pública.

Emissão e gestão da dívida pública 

Governo não implementa 
reformas assumidas

Nova Democracia acusa

Comiche marginaliza vendedores informais
O líder do partido Nova Democracia, Salomão Muchanga, 

acusa ao governo autárquico da Frelimo de tratar os cidadãos 
e vendedores informais como marginais, quando sem um pla-
no claro remove de forma compulsiva dos passeios da baixa 
àqueles que ontem pediu o voto. 

A operação com-
pulsiva contra 
todo vendedor 
informal nos pas-
seios da baixa da 

cidade de Maputo, executada 
sob comando do município de 
Maputo, semana passada, criou 
revoltas no seio dos vendedores 
e críticas de várias partes da so-
ciedade civil.

Aliás, a própria Frelimo 
reunida na cidade de Mapu-
to, criticou os modus ope-
randi da corporação, defen-
dendo aprimoramento do 

diálogo com vista a conjuga-
ção dos interesses das partes.

Salomão Muchanga, funda-
dor do ND, analisou o fenóme-
no, considerando um clímax da 
injustiça. Muchanga faz recor-
dar que é a mesma Frelimo que 
ontem demarcou os passeios 
dos “Madjerman” para alocar 
os vendedores informais, é a 
mesma gestão municipal que 
cobra taxas aos informais, 
que construiu bancas para 
comerciantes informais nos 
passeios formais do Museu, 
a mesma Frelimo que inclui 

vendedores informais da bai-
xa nas estatísticas de em-
prego, a mesma que outrora 
pediu o voto aos vendedores 
informais da baixa, no entan-
to, hoje, opta pela abordagem 
coerciva para torturar e reti-
rar trabalhadores informais.

Muchanga defende uma 
cidade mais urbanizada, mas 
também inclusiva e acres-
centa que todo o processo de 
mudança oferece resistência, 
não sendo por isso resolvido 
por via da força.” O diálogo 
é o único caminho, os ven-
dedores clamam por resposta 
para a sua sobrevivência, o 
presidente do município deve 
um pedido de desculpas aos 
vendedores informais”, dis-
se Muchanga. (Luís Cumbe).
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A polícia moçambicana deteve seis homens que alegada-
mente integraram grupos armados que têm desencadeado ata-
ques em Cabo Delgado. Os suspeitos foram, na segunda-feira, 
apresentados.

Três membros des-
te grupo terão 
recebido valores 
monetários para 
garantir a logística 

dos insurgentes a partir de Mo-
címboa da Praia e os restantes 
terão participado em ataques 
no terreno, disse o porta-voz 
da polícia em Cabo Delgado, 
Augusto Guta, numa conferên-
cia de imprensa na qual foram 
apresentados os suspeitos.

“Neste momento, nós esta-
mos a fazer um trabalho minu-
cioso para identificar até ao úl-
timo logístico [financiador dos 
grupos armados] que abastece 
os insurgentes”, afirmou Au-
gusto Guta em Cabo Delgado.

Em declarações à impren-
sa, um dos membros do grupo 
confessou ter recebido apoio 
financeiro para os ataques 
em aldeias de Cabo Delgado.

“Ele não mandava todo 
o dinheiro ao mesmo tempo, 
porque o Mpesa [serviço finan-

ceiro móvel de muita adesão 
em Moçambique] não permite 
levantar 150 mil meticais ao 
mesmo tempo. Ele mandava 
20 mil, outra semana 5 mil e 
outra 19 mil, e nós levantá-
vamos o valor nos agentes do 
Mpesa”, declarou um dos sus-
peitos, na presença de agen-
tes da polícia e jornalistas.

O porta-voz da Polícia 
moçambicana disse que a cor-
poração está a trabalhar para 
identificar os financiadores 
destes grupos, que têm prota-
gonizado ataques na provín-
cia desde Outubro de 2017.

“Não podemos avançar que 
toda a linha de financiamento 
dos insurgentes está cortada, 
mas estamos a fazer todo um tra-
balho para identificar estes indi-
víduos”, frisou Augusto Guta.

O comandante-geral da po-
lícia moçambicana, Bernardino 
Rafael, esteve recentemen-
te na província e pediu apoio 
das comunidades de Mocím-

boa da Praia, onde os ataques 
começaram, para denuncia-
rem elementos dos grupos.

“Façam de tudo para de-
nunciar aquelas pessoas que 
estão a criar alteração da or-
dem pública”, disse Bernar-

dino Rafael, num encontro 
com membros da comunidade.

A província de Cabo Del-
gado tem sido alvo de ata-
ques de grupos armados que 
organizações internacionais 
classificam como uma ameaça 

terrorista e que em dois anos 
e meio já fez, pelo menos, 
350 mortos, além de 156.400 
pessoas afectadas com perda 
de bens ou obrigadas a aban-
donar casas e terras em bus-
ca de locais seguros. (Lusa)

Cabo Delgado

Polícia apresenta terroristas

O valor das quotas em dí-
vida dos Estados-membros 
da CPLP está a agravar-se, 
com apenas quatro destes 
a pagarem as contribuições 
obrigatórias de 2019, ficando 
em dívida 1,3 milhões de eu-
ros, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados, 
a que a Lusa teve acesso, só 
Portugal (590.735 euros), Cabo 
Verde (41.808 euros), Timor 
Leste (202.543 euros) e Angola 
(589.291 euros) cumpriram até 
agora o pagamento das quo-
tas de 2019. Os três primeiros 
pagaram no exercício devido, 
enquanto Angola liquidou a sua 
quota já em Janeiro deste ano.

Assim, o secretariado-
-executivo da Comunidade 
dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) contou com 
apenas 31% do total do orça-
mento aprovado para 2019, ou 
seja, cerca de 835 mil euros.

Mas mesmo depois de An-
gola cumprir o pagamento da 

sua contribuição, o valor das 
quotas em dívida, só do ano 
de 2019, ainda é superior ao 
montante já pago, atingindo 
1,3 milhões de euros, com os 
atrasos de Brasil (768.453 eu-
ros), Guiné-Bissau (41.808), 
Guiné Equatorial (204.295), 
Moçambique (252.233) e São 
Tomé e Príncipe (41.808).

Já em relação a 2020, até 
agora, só Portugal pagou a 
quota. A contribuição anu-
al do país, de 590.735 euros, 
foi paga antecipadamente, em 
Dezembro de 2019, ainda de 
acordo com os mesmos dados 
a que a Lusa teve hoje acesso.

Os atrasos nas quotas, tem 
dificultado o funcionamen-
to do secretariado-executivo 
da CPLP e a implementa-
ção das iniciativas adopta-
das pelos órgãos de deci-
são da organização, referiu 
à Lusa uma fonte da CPLP.

Em 2017, os Estados-mem-
bros da organização deviam 

1,7 milhões de euros em con-
tribuições em atraso de vários 
exercícios, mais de metade 
do orçamento anual da CPLP.

Aquele montante signifi-
cava já um aumento face ao 
valor total de contribuições 
em atraso no ano de 2016, 
que era de 817.873 euros.

Em 2017, de acordo com 
as demonstrações financeiras, 
Brasil, Guiné-Bissau, Timor-
-Leste, além de Portugal, não 
tinham naquele ano qualquer 
pagamento em atraso à CPLP 
e os Estados-membros paga-
ram um total de 1,6 milhões 
de euros em contribuições.

Anualmente, a CPLP de-
veria receber em contribuições 
dos seus Estados-membros cer-
ca de 2,7 milhões de euros por 
ano. Assim, só em 2017 ficou 
com um saldo negativo nesta 
rubrica de 1,1 milhões de euros.

O Brasil é o país que tem 
a maior quota para a organiza-
ção, com um valor de 768.453 

euros anuais, seguido de Por-
tugal, com 590.735 euros, 
e de Angola, com 589.291.

Cabo Verde, Guiné-Bissau 
e São Tomé e Príncipe têm uma 
quota idêntica, de 41.808 euros. 
A Guiné Equatorial e Timor-
-Leste deveriam pagar cada um 
204.295 euros anuais de quo-
ta e a Moçambique cabe uma 
contribuição de 252.233 euros.

Em 2017, Angola tinha 
em atraso apenas o valor de 
uma contribuição anual, ou 
seja, 589.291 euros, enquan-
to Moçambique devia um 
montante de 452.233 euros e 
Cabo Verde de 62.710 euros.

Já São Tomé e Príncipe ti-
nha por pagar 16.801 euros e 
a Guiné Equatorial tinha um 
valor em atraso de 612.887 
euros, ou seja, equivalente a 
três anos. Mas segundo fonte 
oficial, este país, que aderiu à 
organização em 2014, já tinha 
liquidado tudo e não tinha quo-
tas em atraso, à data em que foi 

divulgado o documento apro-
vado no Conselho de Ministros 
do Mindelo, em Julho de 2019.

Quanto ao ano de 2016, An-
gola e Brasil, tal como consta do 
quadro 17,1 das demonstrações 
financeiras de 2017, não tinham 
contribuições em atraso. E Por-
tugal também não devia con-
tribuições à organização, se-
gundo documentos das contas.

Mas todos os ou-
tros Estados-membros ti-
nham valores em atraso.

Timor-Leste e Guiné-Bis-
sau terão corrigido, entretanto, 
a situação, enquanto outros Es-
tados foram acumulando valo-
res mais altos em dívida, com 
exceção de São Tomé e Prínci-
pe, que fez baixar o seu valor 
em atraso de contribuições de 
41.808 euros para 16.801 euros.

Integram a CPLP Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Referente a 2019

Moçambique não pagou quotas na CPLP
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O Presidente da Comissão de Agricultura, Economia e 
Ambiente da Assembleia da República (AR), Momade Ju-
ízo, defende a potenciação dos deputados em capacidade de  
decisão no sector da indústria extractiva, bem como reforço 
da transparência na gestão do sector e assessoria técnica das 
comissões parlamentares no âmbito da indústria extractiva. 
Juízo falava em representação da Presidente da AR durante a 
cerimónia de Lançamento da IIª Fase do projecto de fortaleci-
mento do papel do Parlamento e das assembleias provinciais 
na fiscalização da área da indústria extractiva a ser implemen-
tado entre os anos 2020 e 2023. 

O projecto é or-
çado em 2.8 
milhões de me-
ticais e será fi-
nanciado pelo 

Governo Holandês, através do 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros. 

Este projecto visa reforçar 
a capacidade do Parlamento e 
das assembleias provinciais na 
fiscalização de receitas na in-
dústria extractiva, com vista a 
garantir mais transparência e 
prestação de contas dos gesto-
res públicos e dos investidores.

Este projecto será imple-
mentado pelo Instituto para a 
Democracia Multipartidária. 

De acordo com Juízo, o 
mesmo vai ajudar o país a de-

senvolver cada vez mais e a 
criar condições para a explo-
ração dos recursos naturais 
seja feita de forma sustentável 
e os ganhos possam benefi-
ciar ao povo moçambicano.

“A expectativa que temos 
desta segunda fase é de que 
traga o desenho de ferramentas 
de fiscalização para a área da 
indústria extractiva, de forma a 
aprimorarmos os debates sobre 
a governação descentralizada 
a vários níveis”, disse, acres-
centando que almejamos que 
o projecto permita salvaguar-
dar os interesses dos direitos 
dos cidadãos, contribua para 
o reforço das capacidades do 
Parlamento e das assembleias 
provinciais para o melhor de-

sempenho das suas funções 
de fiscalização, produção le-
gislativa e apoie na promoção 

da transparência  da indústria 
extractiva em Moçambique. 

Juízo, que falava em re-
presentação da Presidente da 
Assembleia da República, 
Esperança Bias, reiterou o in-
teresse e disponibilidade do 
Parlamento Moçambicano em 
continuar a colaborar com o 
IMD nas áreas de indústria 
extractiva, gestão de receitas, 
legislação, direitos humanos, 
mudanças climáticas e reforço 
das capacidades do Parlamento 
para influenciar o processo de 
tomada de decisão no sector 
da indústria extractiva, reforço 
da transparência na gestão do 
sector e assessoria técnica das 
comissões parlamentares no 
âmbito da indústria extractiva.

De acordo com o Director 
Executivo do Instituto para 
Democracia Multipartidária 
(IMD), Hermenegildo Mulho-
vo, o crescimento do sector 
extractivo no país traz consigo 
desafios de uma gestão demo-
crática dos recursos naturais 
baseada na transparência, in-
clusão e prestação de contas, 
garantindo que todos os mo-
çambicanos sintam os bene-
fícios advindos deste sector.

“Para que isso aconteça, é 
fundamental o fortalecimen-
to do papel da Assembleia da 
República e das Assembleias 
Provinciais na representação e 
defesa dos interesses do cida-
dão, sobretudo, através da sua 
acção fiscalizadora”, disse Mu-
lhovo, ajuntando que a segunda 
fase do Projecto vai focalizar, 
igualmente, questões relaciona-
das com a promoção dos direitos 
humanos e o balanço de género, 
bem como a troca de experiên-
cia com parlamento finlandês.

Mulhovo mostrou a aber-
tura da sua instituição para tra-
balhar com diferentes órgãos 
de sociedade civil na contri-
buição para a capacitação dos 
deputados da Assembleia da 
República e das assembleias 
provinciais para que possam ter 
ferramentas que os possibilitem 
ter mais habilidades na fiscali-
zação da indústria extractiva.

“O desafio do IMD é que os 
recursos anunciados, 2.800.000 
Euros, sejam alocados de forma 
transparente a nível das comis-
sões de trabalho da Assembleia 
da República e das assembleias 

provinciais em articulação com 
outros organismos que se pre-
ocupam com este sector no 
país”, disse Mulhovo, para 
quem a população nunca deve 
sair a perder com estes recur-
sos, sobretudo nas regiões em 
que eles são mais explorados.

As receitas da IE vão ajudar 
n o  i n v e s t i m e n t o  p ú b l i c o             
-Embaixadora da Finlândia

Por sua vez, a Embaixadora 
da Finlândia, Laura Torvinen, 
sublinhou que a primeira fase 
deste projecto foi, ano passado, 
avaliada por uma equipa inde-
pendente e, de acordo com a 
avaliação, “o projecto está a atin-
gir os seus objectivos”, tendo se 
recomendado a sua continuação 
para os próximos quatro anos.

Segundo a Embaixadora, a 
indústria extractiva desempe-
nham um papel fundamental no 
desenvolvimento do país e este 
papel tenderá a aumentar nos 
próximos anos, tendo em conta 
as recentes projecções do Fun-
do Monetário Internacional, que 
indica uma taxa de crescimento 
económico em Moçambique 
a atingir mais de 10 por cento, 
como o início da produção do 
gás, a partir de meados de 2020.

“A exploração do gás, car-
vão, grafite. pedra preciosa, entre 
outros, vai gerar receitas neces-
sárias para a economia nacional. 
Isso será, naturalmente, positivo 
para o financiamento de inves-
timentos e serviços públicos, 
mas implicará também o desa-
fio relacionados com a gestão 
destas receitas”, disse Trovinen, 
apontando que a importância de 
governação deste sector foi re-
centemente levantada pelo chefe 
de Estado moçambicano, Filipe 
Nyusi, que invocou a necessi-
dade de “maior transparência na 
gestão de recursos naturais, de 
modo a beneficiar todos moçam-
bicanos e a economia nacional”.

Para a diplomata, a Assem-
bleia da República tem um pa-
pel importante neste debate não 
somente, porque aprova a le-
gislação, mas também pelo seu 
papel, na aprovação e fiscaliza-
ção do orçamento. “Este deba-
te devia ser aberto a diferentes 
grupos da população, incluindo 
o sector privado e as organiza-
ções da sociedade civil”, disse.

Fortalecimento do Parlamento em indústria extractiva

AR defende exploração 
sustentável dos recursos minerais

O desafio do IMD 
é que os recur-
sos anunciados, 
2.800.000 Euros, 
sejam alocados 
de forma trans-
parente a nível 
das comissões 
de trabalho da 
Assembleia da 
República e das 
assembleias 
provinciais em 
articulação com 
outros organis-
mos que se preo-
cupam com este 
sector no país



Indubitavelmente que 
não foi em vão que 
Deus dotou o Ser Hu-
mano de instinto quan-
do o criou. Aliás, há 

um propósito em cada coisa 
que Ele criou, não fazendo 
sentido criar algo sem um 
objectivo, para destruir, hu-
milhar ou castigar o Homem, 
pois este foi feito na melhor 
forma, concedendo-lhe não 
apenas honra mas também 
supremacia acima de muitas 
criaturas, incumbindo-o de 
grandes tarefas neste Mundo. 

Não há dúvidas que os 
instintos têm uma forte liga-
ção com a edificação da Terra 
e com o sistema de vida. Por 
exemplo, se Deus não dotasse 
o Homem do instinto de posse, 
todas as criaturas humanas 
estariam ao mesmo nível de 
pobreza e miséria, e viveriam 
na Terra sem esperança nem 
ambição, à semelhança das 
outras criaturas. Portanto, 
sem instinto de posse, sem 
esperança e sem ambição, 
não haveria concorrência 
pelo bem-estar. Ninguém se 
iria preocupar em construir 
edifícios, desenvolver a agri-
cultura, melhorar os meios 
de vida, etc. Se o instinto no 
Homem não contemplasse a 
zanga, a humilhação não teria 
limite, e a subserviência seria 
comum a todos, aceitar-se-ia 
a injustiça como algo normal, 
e ao mesmo tempo as pessoas 
conformar-se-iam com a me-
diocridade, não lutando pela 
melhoria da sua vida, pela 
verdade e pelos seus direitos.

Da mesma maneira, se o 

amor à eternidade, a continui-
dade da espécie, e o instinto 
sexual não fossem no Homem 
algo congénito, não haveria 
necessidade de casamento e o 
suporte das despesas que lhe 
são inerentes, nem mesmo da 
procriação e preocupação com 
o futuro e interesses dos filhos, 
sacrificando-se tudo a seu 
favor. Não há amor nem com-
paixão num casamento que já 
tenha perdido todos os ingre-
dientes que suscitam emoções.

Como é que os filhos po-
deriam ser frutos dos nossos 
corações, suporte das nossas 
costas, parte dos nossos fí-
gados se os pais não nutris-
sem amor ardente, simpatia 
e ternura ilimitadas por eles?

Vemos como os que foram 
privados desse instinto vivem 
na Terra, como estranhos 
ou como viajantes, até o seu 
percurso de vida terminar, 
sem deixar qualquer ves-
tígio depois da sua morte.

Portanto, o instinto é o 
segredo que Deus colocou 
no Homem para que este 
possa completar o seu per-
curso na Terra, e para que 
com amor e estabilidade o 
sistema de vida se conclua. 

Ninguém cria o f i lho 
de alguém com a mesma 
simpatia com que cria o seu 
próprio filho. Ninguém se 
esforça para ganhar riqueza 
para os outros, com o mes-
mo interesse com que jun-
ta riquezas para si próprio.

Por muito amor, ternura 
e dedicação que uma mulher 
possa demonstrar para com 
o filho de outrem, tais senti-

mentos não se igualam nunca 
aos que nutre pelo seu próprio 
filho. Isso porque nela não 
fluem as emoções próprias que 
brotam do seu íntimo, e que 
lhe dão força para se sacrifi-
car, transformando o difícil 
em fácil, e o pesado em leve.

Os instintos, apesar de 
criarem simpatias e gestos 
nobres, levando a que a so-
ciedade se sinta feliz com isso 
porque assim se protegerem 
direitos, precisam de ser re-
grados, manifestados com 
bondade, pois de contrário 
podem transformar-se em 
forças destrutivas, ameaçan-
do explodir tudo e todos.

Há muitas pessoas que 
se deixaram escravizar pelos 
instintos, ao ponto de come-
çarem a adorá-los, isto porque 
se desviaram do caminho 
recto, assim como consta no 
Qur’án, Cap. 45, Vers. 23:

“Acaso reparastes em quem 
toma o seu próprio desejo 
como sua divindade e, apesar 
de (esse) ter conhecimento, 
Deus o desencaminhou, selou 
seus ouvidos e seu coração, e 
colocou uma venda sobre sua 
visão? Quem então o guiará, 
após Deus (o ter desviado)? 
Acaso não compreendeis”?

O Isslam reconhece o ins-
tinto, e compreende bem o seu 
papel na vida, e por isso orien-
tou-o de forma equilibrada. 

O instinto sexual é o mais 
forte de todos os instintos. É 
o que mais ocupa as mentes 
das pessoas, com um efeito 
profundo e por vezes ne-
fasto nas suas vidas, dado o 
seu potencial de inflamação.

O casamento é o único siste-
ma que atende ao chamamento 
deste instinto, concretizando 
de forma lícita os seus anseios.

E Deus colocou no ca-
samento segredos e sinais 
através dos quais se alcança 
a alegria e a tranquilidade, e 
dele nascem o amor e a com-
paixão, conforme consta no 
Cap. 30, Vers. 21 do Qur’án:

“E entre Seus sinais, está o 
de ter criado para vós, esposas 
de entre vós próprios (isto é, 
da mesma espécie) para vos 
tranquilizardes junto delas, 
e colocou entre vós , amor e 
compaixão. Certamente, nisto 
há sinais para os que reflectem”.

Portanto, o casamento 
é o único sistema que Deus 
ordenou, para através dele dis-
tribuir os direitos e deveres, se 
conhecerem os progenitores, e 
também se distinguirem as li-
nhagens e as relações uterinas, 
e dali se formarem os núcleos 
que depois se transformam 
em sociedades, tribos e povos.

C o n s t a  n o  Q u r ’á n , 
C a p .  4 ,  V e r s .  1 :

Ó gente! Temei o vosso 
Senhor, que vos criou (pela 
primeira vez) de um único 
ser (isto é, Adão), deste criou 
sua esposa, e de ambos es-
palhou (pela Terra) muitos 
homens e mulheres. E temei 
a Deus, em nome de Quem 
reivindicais mutuamente os 
vossos direitos, e respeitai os 
laços familiares. Certamente 
Deus é Vigilante sobre nós”.

A religião não permite a 
satisfação do instinto sexual 
fora do casamento. Deus diz 
no Qur’án, Cap. 23, Vers. 5 – 6:

“E aqueles que preser-
vam sua castidade, excep-
to com as suas esposas……

Mas quem procura (prazer 
sexual) além disso, então esses 
é que são os transgressores”.

E o Profeta Muhammad 
(S.A.W.) exorta a todos os 
jovens que têm capacidade 
(física e monetária) a casarem-
-se. (Al-Bukhari; Musslim)

O Profeta (S.A.W.) dirige-
-se particularmente aos jo-
vens, pois estes, sob influên-
cia do instinto forte podem 
facilmente cair nas armadi-
lhas de Satanás, acabando 
por cometer imoralidades.

Com isso o Profeta quis 
resolver este problema defi-
nitivamente, e não tempora-
riamente, e orientar o instinto 
sexual no seu caminho certo.

Portanto,  o  casamen-
to é uma fortaleza tanto 
para os homens como para 
as mulheres, pois protege 
ambos das emboscadas sa-
tânicas e de maus olhares.

E  d i z  J e s u s  C r i s -
to,  conforme consta  no 
S. Mateus 5, Vers. 27 – 30:

“Não adulterarás. Mas eu 
lhes digo, qualquer que olhar 
para uma mulher para de-
sejá-la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração. Se o 
seu olho direito o fizer pecar, 
arranque-o e lance-o fora. É 
melhor perder uma parte do 
seu corpo, do que ser todo 
ele lançado no Inferno. E se a 
sua mão direita o fizer pecar, 
corte-a e lance-a fora. É melhor 
perder uma parte do seu corpo, 

do que ir todo ele para o 
Inferno”. 
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Ó grupo de jovens!
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Este é um tema actual, 
candente e que está na or-
dem do dia. Decidimos dar 
a nossa opinião, não de uma 
forma restrita, mas tentando 
abranger o assunto em vários 
prismas, de modo a ajudar a 
entender melhor este fenó-
meno que preocupa a socie-
dade moçambicana. Iremos 
focar o assunto com base na 
legislação rodoviária, sem 
deixar de o abordar na vert-
ente social ou política.

Vamos começar por es-
clarecer que uma via pública 
(via de comunicação terrestre 
afecta ao trânsito público) é 
constituída principalmente 
por uma faixa de rodagem 
(parte da via destinada à 
circulação de veículos), e por 
passeios ou bermas (parte 
reservada à circulação dos 
peões), entre outros com-
ponentes que neste caso não 
importa referir. Em con-
formidade com a legislação 
rodoviária, para uma via ser 
considerada pública, é pre-
ciso garantir a liberdade de 
trânsito (artº 3 do Código da 
Estrada). Em que consiste a 
liberdade de trânsito? Con-
siste no direito que o cidadão 
dispõe de transitar numa via 
pública a qualquer dia e hora, 
desde que cumpra as regras 
estabelecidas na legislação 
e sinalização rodoviárias. 
Este direito de liberdade de 
trânsito é tão profundo que, 
mesmo quando um gov-
erno pretende interromper o 
trânsito para efectuar obras, 
não o pode fazer sem antes 
comunicar, com adequada an-
tecedência, através dos órgãos 
de comunicação, a intenção 
de as executar. Para vincar 
ainda mais a importância 
desta referida liberdade de 
trânsito, que como já referi-
mos constitui um direito dos 
cidadãos, não basta comu-

nicar a interrupção da estrada 
para obras, é preciso garantir 
uma via alternativa para que 
os cidadãos possam chegar 
aos seus destinos. Se o próprio 
Estado que construiu a via 
pública tem de nela respei-
tar e garantir a liberdade de 
trânsito, é fácil compreender 
que, do mesmo modo, os 
vendedores de produtos não 
podem ocupar os passeios 
impedindo os cidadãos de 
transitar livremente.

Quem são as entidades 
principais que devem zelar 
para que a transitabilidade das 
vias públicas seja constante? 
As entidades fiscalizadoras 
que são, o INATTER em todo 
o País, em representação do 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações, e os Consel-
hos Municipais nas estradas, 
ruas e caminhos municipais. 

Quando o Conselho Mu-
nicipal de Maputo informou 
os vendedores e lhes conce-
deu um prazo para abandonar 
os passeios, será que tinha 
legitimidade para o fazer? A 
resposta, no nosso entender, é 
sim. O recurso à força agres-
siva da polícia para obrigar 
os vendedores a libertar os 
passeios é legítima? Em nossa 
opinião sim porque houve um 
desacato a uma autoridade 
que tem a incumbência de 
garantir a liberdade de trân-
sito nas vias públicas. É impe-
rioso fazer cumprir o que está 
estabelecido na Lei. As leis 
são para serem respeitadas e 
exige-se obediência às autori-
dades, para não se permitir 
uma anarquia generalizada. 

P o r  o u t r o  l a d o ,  é 
necessário entender a razão 
que leva as pessoas a ocu-
parem certos passeios da 
cidade para vender os seus 
produto e assim garantirem 
o seu sustento e das suas 

famílias. Moçambique é um 
País onde o nível de pobreza 
dos cidadãos é muito elevado 
e a situação de criação de 
emprego é muito baixa, quer 
nas zonas rurais, quer nas ci-
dades. É por esta razão que o 
Presidente Nyusi estabeleceu 
o desafio de se criar milhares 
de empregos neste seu seg-
undo mandato. Por causa da 
pobreza e da fome, as pessoas 
refugiaram-se nas cidades, 
esperançadas em conseguir 
mais oportunidades. Ao se 
aperceberem de que na cidade 
também há falta de emprego, 
muitos moçambicanos optam 
por vender qualquer coisa 
para sobreviverem, em vez de 
roubar. Para poderem vender 
os seus produtos, como em 
qualquer negócio, os vende-
dores vão ao encontro dos lo-
cais mais frequentados pelos 
trabalhadores. Por exemplo, 
junto das fábricas, próximo 
das estações dos comboios, 
dos terminais dos autocarros 
ou das paragens por onde 
passam mais transportes 
públicos. Aí, instalam-se nos 
passeios mais próximos para 
não colocar os seus produtos 
no chão. Há ainda a consid-
erar o facto de ao longo de 
vários anos ter-se permitido 
que os passeios fossem con-
tinuamente ocupados por 
vendedores. Não se tomaram 
de início medidas de modo a 
impedir a proliferação destes 
negociantes, por se considerar 
que uma acção deste tipo se-
ria considerada impopular e, 
politicamente, poderia ser de-
sastroso aquando das eleições. 
Por estas razões todas que 
invocamos, as autoridades 
foram sendo condescend-
entes para com esta situação 
dos vendedores informais. 
Porém, este problema tem 
de ser resolvido porque não 
se pode continuar a permitir 

que as leis sejam eternamente 
violadas. O importante neste 
tipo de situações é saber en-
contrar soluções e estratégias, 
bem como uma capacidade 
de saber dialogar, tal como 
já o fizeram outros países que 
enfrentaram o mesmo tipo de 
problema.

Queremos lembrar que 
não são somente os vende-
dores que obstruem a pas-
sagem dos pedestres nos pas-
seios das vias públicas. Temos 
o exemplo dos automobilistas 
que também estacionam os 
seus carros nos passeios. No 
entanto, as autoridades têm 
sido condescendentes porque 
também entendem que não 
foram criados locais sufi-
cientes para estacionamento e 
nem foram tomadas medidas 
que desaconselhassem o uso 
de transporte particular, para 
optarem pelo público, uma 
vez que não há transporte 
suficiente, regular, seguro e 
pontual. O próprio Conselho 
Municipal que deveria ser ex-
emplar a fazer garantir a liber-
dade de trânsito nos passeios, 
é o primeiro a não dar, em 
certos casos, bons exemplos, 
uma vez que emite licenças 
para que os passeios sejam 
ocupados por quiosques, 
barracas, ou “roullotes” para 
venda de bebidas e comidas. 
A outra autoridade moçam-
bicana que passa autorizações 
para ocupação de espaços em 
passeios é o Secretário do 
Bairro. Por exemplo, pode 
emitir permissão para um 
sapateiro construir ou colocar 
uma construção onde arma-
zena e conserta os sapatos, ou 
para os revendedores de pão 
também se instalarem. Como 
se tem constatado, não são só 
os vendedores informais que 
ocupam os passeios. Importa 
ainda lembrar que há casos 
em que se pode ocupar os 

passeios, desde que haja uma 
autorização ou sinalização 
para este efeito. Por exemplo, 
se os motoristas encontrarem 
uma sinalização que autoriza 
o estacionamento no passeio 
ou houver na Postura Cama-
rária a indicação de que se 
pode aí estacionar, deixa de 
ser um acto ilegal estacionar 
nestes locais. Assim sendo, 
torna-se necessário resolver 
este problema com medidas 
justas, tratando todos com a 
mesma consideração e res-
peito perante a Lei.

Algumas soluções adopta-
das em certos países para 
os vendedores informais, 
enquanto se procurava por 
melhores resoluções, consis-
tiu em serem autorizados a 
“estacionar” nos passeios em 
certas vias e em certos dias da 
semana, ficando estes locais 
interditos à circulação dos 
automóveis. Desta forma, os 
automobilistas, antecipada-
mente, ficavam a saber, em 
cada dia da semana, quais os 
percursos das vias que esta-
vam reservados aos vende-
dores e em que períodos do 
dia. Pensamos, no entanto, 
que o Conselho Municipal, 
habituado a lidar com este 
tipo de problemas, irá encon-
trar melhores soluções para 
satisfazer os seus munícipes, 
evitando o uso de uma força 
policial bruta. A violência, 
na maioria dos casos, não 
resolve o problema a nen-
huma das partes, tal como 
recentemente aconteceu, 
uma vez que os vendedores 
voltaram a ocupar os passei-
os em afronta ou desrespeito 
pela autoridade municipal 
que os tinha anteriormente 
escorraçado. 

*DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Os passeios ocupados 
pelos vendedores

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário
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O país não está em chamas como se poderia dizer dado o 
evoluir dos confrontos que acontecem nas zonas cen-
tro e norte. Porém, a verdade manda dizer que não po-
demos ficar mudos e deixar a banda passar, sem deixar 
de alertar que, apesar de muitos outorgarem o contrá-

rio, e defenderem o mutismo noticioso, as armas teimam em continu-
ar a ceifar vidas humanas, destruindo o tecido social, minando con-
sequentemente as tendências governativas do alcance do progresso.  

Numa altura bastante sensível, na qual o mundo está parado por 
causa da progressão diabólica do Covid-19 e parecendo que tudo 
decorre na plenitude, os confrontos armados resistem, tendo sido 
apenas afastados para, segundo plano, nas conversas do quotidiano 
moçambicano. Tudo por culpa do Covid-19 que galga espaços no 
mundo, semeando dor e luto. Porém, e como dissemos, a guerra 
de armas marca terreno e a boa nova no meio do turbilhão chega 
nos da União Europeia, anunciando a disponibilização de Dois 
milhões de Euros para financiar a implementação do Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional, rubricado em Agosto do ano passado em 
Maputo, entre o Governo e a Renamo. Esta informação aparece como 
uma lufada de ar fresco, depois de muitas frases ditas ao longo dos 
últimos tempos provindas dos dois contendores que não se cansam 
de acusações mútuas, que vão atrasando o horizonte promissor. O 
valor em causa pode vir a constituir-se  numa alavanca às notícias de 
avanços no processo de paz, reacendendo  a esperança de que final-
mente as armas darão finalmente a vez ao diálogo e às negociações.

Dois milhões de Euros é muita fruta, e se bem gerido, este montan-
te pode acalmar o nervosismo latente e patente nas hostes partidárias 
dos dois inimigos de sempre. Mas convenhamos. Lobo e cordeiro po-
dem coabitar, desde que os Euros em causa sejam alocados aos pro-
jectos já traçados ao nível das duas delegações nas vertentes do DDR. 

Foi dado o primeiro passo. Cabe aos dois amigos a trégua definiti-
va com o abandono dos actos criminosos e a entrega das armas e au-
xílio para a reinserção dos guerrilheiros, concessões que encontram 
forte resistência. De um lado, há desconfiança das partes. Os actores 
envolvidos não confiam em quem está do lado oposto da mesa. 

As feridas precisam ser cicatrizadas. Temos para nós que desta 
vez o gesto talvez ressoe e nos faça olhar de esguelha à máxima 
segundo a qual é “fácil fazer a guerra do que a paz”. Afonso Dhlaka-
ma e Filipe Nyusi desenvolveram com inteligência e determinação 
esse compromisso honroso da luta pela paz, e, mesmo quando tudo 
parecia perdido, os dois sempre acreditaram e o resultado da sua 
perseverança e do seu amor à liberdade esteve à vista até que…

Oremos. O mundo está preso por um fio. Covid-19 e terrorismo 
assumem proporções alarmantes no globo. Apenas para terminar. O 
esforço e iniciativa da UE não pode ser levado de forma leviana. É 
preciso perceber que por estas alturas, onde a própria Europa  não tem 
argumentos para travar o vírus corona, disponibilizar Dois milhões 
de Euros é obra. Obra do respeito pelos direitos humanos. Assim sen-
do, Renamo, Frelimo, e já agora a Junta Militar, devem engolir isto!  

Editorial

| OpInIãO |

É mais fácil 
fazer a guerra do 

que a paz?
O continente africano tem sofrido, nos últimos tempos, um au-

mento significativo do terrorismo islâmico. Inicialmente, os seus ata-
ques mais importantes foram dirigidos contra os interesses dos EUA 
em alguns países, como os ataques às embaixadas dos EUA no Qué-
nia e na Tanzânia, mas também, embora em menor escala, cidadãos 
europeus, turistas ou expatriados foram vítimas de acções terroristas. 
A actividade terrorista expandiu-se, nos últimos anos, directamente 
contra os próprios países africanos e os seus cidadãos, criando si-
tuações sociais e económicas difíceis de resolver, para países sem 
uma estrutura suficientemente sólida e organizada, sem instituições 
consolidadas, com forças de segurança fracas e ineficientes, o que se 
torna uma vantagem para os terroristas.

O terrorismo diversificou-se nos últimos tempos em muitos paí-
ses e áreas geográficas do Continente, após a derrota e o quase de-
saparecimento do Daesh na Síria, pois muitos dos seus activistas 
mudaram-se para países africanos onde aumentaram os seus ataques 
e presença, criando possivelmente a situação mais perigosa e deses-
tabilizadora para a África em geral.

Actualmente, os países do Sahel são os mais atingidos pela acti-
vidade terrorista, com Mali e Burkina Faso a enfrentarem uma situ-
ação verdadeiramente grave, com ataques quase diários a cidadãos, 
aldeias e forças de segurança, onde os terroristas estão a avançar e a 
ganhar espaço e território.

África é um terreno para os terroristas onde é fácil agir, a sua im-
pressionante dimensão, as suas extensas fronteiras difíceis de contro-
lar, a insuficiência dos seus sistemas de segurança, bem como a falta 
de recursos e preparação das suas forças militares e de segurança, 
facilitam a expansão do terrorismo nos seus países.

A destruição do Estado líbio também contribuiu muito para a ex-
pansão do terrorismo e para o surgimento de armas de fogo novas e 
mais potentes na região do Sahel, uma vez que o equipamento militar 
que o Estado possuía foi vendido aos terroristas pelos vários clãs 
líbios.

Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Somália, Quénia, Tanzânia, Mo-
çambique, Chade, Mauritânia, Marrocos, Nigéria, Níger, Camarões, 
Mali, Burkina Faso, República Centro-Africana, Costa do Marfim, 
entre outros, sofreram ou estão a sofrer ataques terroristas com mi-
lhares de mortos (em 2015 houve cerca de 20.000 mortos).

De acordo com informações competentes, o número de terroristas 
islâmicos em África é de aproximadamente 10.000 militantes ativos.

A União Europeia lançou agora um programa de cooperação e 
colaboração com seis países do Sahel, disponibilizando fundos, ma-
terial e especialistas europeus para a criação de unidades nacionais 
especiais de combate ao terrorismo e às suas actividades paralelas, 
que começam a dar resultados positivos e grandes expectativas.

Os países africanos, independentemente e sozinhos, não serão ca-
pazes de combater com sucesso o terrorismo, razão pela qual uma 
estreita cooperação entre a Europa e a África é essencial para pro-
gredir, combater e enfraquecer o terrorismo no continente africano, 
o que sem dúvida também afecta a Europa, os seus cidadãos, a sua 
segurança e os seus interesses de diversas formas.

Uma análise 
às origens do 

terrorismo em 
África
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Medidas de prevenção do Covid-19

FEMATRO pensa na redução de 
número de passageiros nos chapas

A Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviá-
rios (FEMATRO) diz estar a trabalhar com vista a implemen-
tação efectiva de medidas de contingência contra o novo coro-
navírus (Covid-19), recomendadas pelo Governo. Tais medidas 
passam pela redução de número de passageiros por autocarro, 
abertura de janelas, entre outros. Para o efeito, o presidente 
daquele organismo, Castigo Nhamane, chama atenção para a 
colaboração de todos os intervenientes, acrescentando que os 
utentes deverão, nas paragens e terminais, ser capazes de reco-
nhecer a lotação do transporte e aguardar pelo outro.

FEMATRO diz es-
tarem em curso 
acções de sensibi-
lização, desde os 
operadores até co-

laboradores, incluindo os pró-
prios utentes dos transportes 
semi-colectivos de passageiros. 

Falando ao ZAMBEZE, o 
presidente da FEMATRO subli-
nhou que todas as acções em cur-
so visam dar cobro às medidas de 
prevenção aconselhadas ao sec-
tor pelas autoridades da saúde.

Nhamane chama atenção 
para colaboração de todos os 
intervenientes no cumprimento 
efectivo das medidas em cur-
so, argumentando que é preci-
so que os utentes do transpor-
te também estejam cientes da 
necessidade do cumprimento 
das medidas, ou seja, que haja 

capacidade de reconhecimento 
da lotação do transporte e paci-
ência para aguardar pelo outro.

Fora as questões de lotação, 
há que se ter em conta que todas 
as medidas não poderão excluir 
na totalidade os riscos de conta-
minação, pois é ainda eminente 
a considerar o processo de pas-
sagem das notas e moedas do 
utente ao cobrador e vice-versa, 
o que vai desafiar ainda mais o 

sector. “O cumprimento destas 
medidas não é apenas do lado 
dos operadores ou dos nossos 
colaboradores, o povo moçam-
bicano deve estar ciente do cum-
primento destas medidas, daí 
que achamos que esta medida é 
para todos”, aflorou Nhamane.

Nhamane aventa a possi-
bilidade de existirem alguns 
transportadores a resistir contra 
medidas de redução de número 
de passageiros pelo autocarro, 
uma vez reflectir-se em preju-
ízos de receita. No entanto, a 
nossa fonte diz que o desafio 
há-de ser também no sentido de 
fazer perceber aos operadores 
que, entre gerir um prejuízo de 
baixa de receita e semear luto 
nas famílias moçambicanas, 
a razoabilidade está na va-
lorização de vidas, acatando 
as medidas recomendadas. 

“Este é nosso tema de dis-
cussão, porque estamos cientes 
de que poderá trazer grandes 
prejuízos naquilo que é a recei-
ta dos transportadores e de toda 
a nossa economia, no entanto 
vale a pena cumprir na íntegra 
todas as medidas, porque esta 
pandemia não está para menos. 
Até países em melhores con-
dições estão a passar mal, pior 
será para nós”, argumentou.

Uma série de acções de 
Castigo Nhamane

O número de emissão de 
bilhetes de viagens para o es-
trangeiro regrediu e os cance-
lamentos de viagens aumen-
taram. A incerteza continua 
presente até que se encontre 
uma solução. Muito embora 
Moçambique não tenha regis-
to do Covid-19, os efeitos da 
epidemia já se fazem sentir na 
economia, política, cultura, 
desporto e outros campos.

 Começou na china e se 
foi alastrando pelo continen-
te americano, Europa e agora 
África, com prejuízos a se-
rem reflectidos para todos. 
Por exemplo, o número de 
viagens de intercâmbio entre 
Moçambique e China estavam 
na ordem de 15000 por mês. 
Actualmente, está tudo para-
do devido a medida adoptada 
pelo governo em suspender os 
vistos para a República Popu-
lar da China. Abdulah Maho-
med, gestor da agência Cotur, 
não tem dúvida que, a cada 
dia, haja uma evolução nega-
tiva na actividade de emissão 

de bilhetes de viagens devi-
do ao COVID-19. A situação 
agravou-se mais ainda, segun-
do Abdulah Mahomed, a partir 
do momento em que o corona-
vírus alastrou-se para o conti-
nente europeu, o que obrigou 
os Estados Unidos da América 
a cancelar os voos idos da Eu-
ropa. Estas medidas que vem 
sendo adoptadas por alguns 
países vão aumentar mais 
medo as pessoas de viajarem.

“Existem países onde não 
foram confirmados casos po-
sitivos. Mas as pessoas não 
vão querer visitar os mesmos, 
porque paira um medo e con-
sequentemente o negócio de 
emissão de bilhetes fica afec-
tado”, disse a fonte para quem 
algumas companhias aéreas já 
estão na escaldada de suspen-
der alguns voos para certos 
países, o que obrigou a CO-
TUR a repensar na gestão de 
manutenção que consiste na 
introdução de pacotes promo-
cionais para voos domésticos 
incluindo hotéis.  

contingência e rotina de traba-
lho vão sendo levadas a cabo 
pelo sector do Serviço Na-
cional de Migração (SENA-
MI), tal como referiu a nossa 
reportagem o porta-voz deste 
sector, Celestino Matsinhe. 

Invasão africana

O Covid-19 já afecta, pelo 
menos, 32 países de África, 
sendo que, até semana passada, 
era em número de 10 países no 
nosso continente, ou seja, mais 
de 20 países foram contamina-
dos em menos de duas sema-
nas. A Tanzânia, país que a sul 
tem limites com Moçambique, 
confirmou, segunda-feira, o 
primeiro caso de contamina-
ção do novo coronavírus de 

uma mulher de 46 anos, para 
além da Libéria, Somália, Be-
nin e Zimbabwe que também 
confirmaram os primeiros ca-
sos da doença esta semana.

Na África do Sul, ten-
de a subir número de con-
taminação pela pandemia, 
ascendendo a 61 infectados. 

Até esta parte, Moçam-
bique é aparentemente uma 
“ilha”, quando as autoridades 
governamentais sublinham não 
haver registo positivo do novo 
coronavírus no país, no entan-
to, o medo invadiu a todos, e é 
tempo de cada um ser agente de 
prevenção e de transmissão de 
informação correcta sobre a do-
ença que já matou mais de seis 
mil pessoas no mundo, com 
mais de 150 mil infectados.

luÍs cuMBe

Coronavírus 
Cancelamentos de 
voos aumentam 
cada vez mais 
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Plano “B” para fazer face aos custos

Panificadores 
ponderam ajustar preço 

Sem opções e condições de continuar a carregar o 
fardo dos custos das matérias-primas que a cada dia se 
assiste, os panificadores encaram o ajuste do preço do 
pão como uma saída urgente para fazer face aos eleva-
dos custos de produção do pão, caso não haja uma inter-
venção oficial com vista a travar a especulação do preço 
do trigo.

Há anos que os 
panif icadores 
vêm reclaman-
do da insus-
t en tab i l idade 

do negócio da venda do pão 
devido aos elevados custos de 
produção. Com a onda crescen-
te da especulação do preço do 
trigo por parte das Moageiras, 
as lamentações dos panificado-
res avolumam-se perante a acti-
vidade que cada vez mais soma 
prejuízos ao invés de ganhos. 

Se por um lado as facturas 
de energia, água, lenha e outros 
fermentos para produção do pão 
estão a sufocar os operadores 
desta indústria. Por outro, nos 
últimos meses, estes têm sen-
tido o seu sofrimento a agudi-
zar-se e sem um prazo à vista.

 É que as moageiras andam 
com tendências de agravamento 
de preços do trigo sob pretex-
to do dólar estar a subir face 
ao metical. Por exemplo, um 
saco de trigo que se comprava 
ao preço de 1500 meticais, ac-
tualmente custa 1700 a 1800, 
o que encarece cada vez os 

custos da panificação na pro-
dução do pão. “Isso está muito 
mal”, introduziu um gestor de 
uma padaria que preferiu ano-
nimato temendo represálias 
das moageiras, segundo este as 
padarias estão a trabalhar com 
inúmeras dificuldades devido 
a subida generalizada dos pre-
ços de matérias-primas para a 
produção do pão. Estas subidas 
das matérias-primas, conforme 
explica a fonte, acentuam mais 
os prejuízos que já vinham, os 
panificadores, somando e só 
não há um aumento do preço 
do pão, porque há um lado hu-
mano de que o povo anda com 
os bolsos cada vez mais vazios 
para suportar outras despesas 
que a cada dia é lhe averbado.

“É amor a camisola. Não 
está gerar nenhum ganho. Só 
não encerramos as padarias, 
porque o pão é a base para to-
das famílias independente do 
seu extracto económico”, re-
feriu a fonte para quem não 
está fácil suportar as facturas 
de água e energia que mensal-
mente chegam, está demais.

Para as fontes que vimos a 
aludir, caso não haja mudanças 
a curto prazo na estabilização 
dos preços das matérias-primas, 
os panificadores não encontram 
mais outra opção se não o ajus-
te do preço do pão como forma 
de equilibrar os custos que há 
cada dia se torna insuportáveis.

“Não temos outra saída 
caso não haja uma intervenção 
nesse sentido. Ou despedimos 
trabalhadores como vem suce-
dendo com outras padarias ou 
ajustamos o preço”, prognosti-
cou, acrescentando que apesar 
de o preço do pão estar libera-
lizado os panificadores estão 

a perder o que deviam ganhar.
Entretanto, a mesma fon-

te questiona a inoperância da 
associação moçambicana de 
panificadores (AMOPAO) que 
nada faz em prol dos panifica-
dores, aliás a fonte lembra que 
esta já devia ter organizado a 
assembleia-geral para a eleição 
dos novos órgãos de direcção 
de modo a colocar a indús-
tria de panificação numa única 
orientação. Os panificadores 
estão à sua sorte, porque não 
há encontros regulares se não 
eventuais com a própria AMO-
PAO para colocação das preo-
cupações que afligem a classe. 

AMOPAO reconhece a situação 

Entretanto, a associação 
moçambicana dos panificado-
res (AMOPAO) reconhece a 
dificuldade na qual os panifica-
dores enfrentam. Contudo, re-
lativamente a questão do preço 
do trigo, o presidente da AMO-
PAO, Victor Miguel entende 
que as moageiras praticam os 
preços em função do compor-
tamento do mercado o que asfi-
xia ainda mais os panificadores. 
Sem uma solução urgente para o 
caso, Victor Miguel explica que 
neste momento a organização 
está trabalhar na negociação do 
salário mínimo dos trabalhado-
res-só depois poder-se-á pen-
sar num possível ajustamento.

“Podemos ajustar agora e 

quando se ajustar o salário mí-
nimo, o preço continuar abai-
xo ou pior daquilo que são os 
custos “ prognosticou a fonte.

Num outro desenvolvimento 
a AMOPAO mostra-se preocu-
pada com algumas padarias que 
praticam preços demasiados bai-
xos desvirtuando o padrão já es-
tabelecido. Provavelmente são 
pessoas que estejam a fazer la-
vagem de dinheiros ou não hon-
ram com os compromissos com 
o governo porque tecnicamente 
demonstrou-se que não é possí-
vel vender o pão há um preço que 
não foi recomendado-qualquer 
coisa essas padarias escondem.

“Ou roubam ao cliente 
com uma gramagem inferior 
a recomendada ou não cum-
prem com as obrigações com 
o estado -de outra forma não é 
possível“ determinou sem ci-
tar o nome das tais padarias.

Questionado sobre quantas 
padarias encerram suas portas 
em virtude da insustentabilida-
de do negócio, Victor Miguel 
afirmou estar-se a fazer o le-
vantamento do número des-
tas indústrias de panificação.

Refira-se que há uma déca-
da (2010) assistiu-se na cidade 
de Maputo a subida do preço 
do pão e de outros produtos de 
primeira necessidade, o que 
provocou protestos popula-
res violentos que resultaram 
na morte de várias pessoas. 

eltOn da Graça

Victor Miguel, presidente da AMOPAO
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE 
EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) 

E SERVIÇOS ASSOCIADOS

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto de 
Gás Natural Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distrito de Pal-
ma, no norte de Moçambique.  Um contrato de fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados é necessário para auxiliar a execução de uma 
campanha de construção de poço como parte do projecto. 
A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas 
a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de embarcações 
marítimas e serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o forneci-
mento de serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferra-
mentas, equipamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para 
garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo 
com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:
zz Transporte e manuseio de carga de convés da empresa (fornecimento 

para campos de petróleo);
zz Transporte e manuseio de fontes radioativas, produtos químicos, com-

bustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com capacida-
de de bombeamento/transferência;

zz Assistência para operações de segurança em prontidão(safety-stand-
-byoperations) na área de trabalho, incluindo combate a incêndios, res-
gate a bordo e vigilância;

zz Assistência para operações de segurança-resgate na área de trabalho.
zz Capacidade de instalar 83 MT (excluindo o peso do bloco de gancho do 

guindaste, o peso de (2000 metros) cabo de aço e DAF) da embarcação e 
instalá-lo na profundidade da água de 2000 metros - Queda única.

zz Implantação de equipamentos de contingência para derramamento de 
óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.com/opportunities/
suppliers.
As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação de 
Interesse incluindo:
zz O operador do navio deve possuir um certificado internacional de Ges-

tão de Segurança Internacional (ISM) (o Código Internacional de Gestão 
para a Operação Segura de Navios e para Prevenção da Poluição, confor-
me adoptado pela Organização pela resolução A.741 (18), que pode ser 
alterada pela Organização);

zz O operador do navio deve descrever a sua experiência com a TOTAL no 
projecto de águas profundas com esse tipo de embarcação;

zz Lista de navios de apoio à plataforma operados pelo operador do navio;
zz O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão clas-

sificados por um membro da Associação Internacional de Sociedades de 
Classificação;

zz O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão re-
gistados no OVID;

zz Lista de incidentes/acidentes registados pelo operador do navio nos úl-
timos dois anos.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture ou 
Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio integral-
mente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de participa-
ção dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação adi-
cional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBARCA-
ÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) E SERVIÇOS 
ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 horas do dia30 de Março de 2020, para 
o seguinte endereço electrónico: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF MARINE 
VESSELS (MULTI-PURPOSE SUPPLY VESSEL) AND ASSOCIATED 

SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique 
Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern 
Mozambique.  A Marine Vessels and Associated Services contract is 
required to be provided to support the execution of a well construction 
campaign as part of the project. 
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and 
Associated Services which shall include, but not be limited to, the provision 
of management, personnel, processes, materials, tools, equipment, 
applicable certifications, and facilities as may be required to ensure that 
work is carried out safely and cost effectively in accordance with Total 
E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements for the project.
Scope of Work Overview
The scope of work shall include, but not limited to, the following services:
zz Transportation and handling of company’s deck cargo (oilfield 

supplies);
zz Transportation and handling of radioactive source, chemicals, 

fuel, water, liquid muds, bulked dry products, etc. with pumping/
transferring capabilities;

zz Assistance for safety-stand-by operations in the area of work 
including firefighting, man overboard rescue, watch keeping;

zz Assistance for safety-rescue operations in the area of work;
zz Ability to deploy 83 MT (excluding the weight of the crane hook 

block, the weight of the (2000 meters) wire rope and DAF) from the 
vessel and deploy it to 2000-meter water depth – Single fall.

zz Deployment of oil-spill contingency equipment provided by 
company.

Preliminary Submission Requirements:
All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada should register at http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
Interested contractors shall also submit an Expression of Interest togeth-
er with the following documentations:
zz Vessel’s operator must hold a valid International Safety Management 

(ISM) certificate (the International Management Code for the Safe 
Operation of Ships and for Pollution Prevention as adopted by the 
Organization by resolution A.741(18), as may be amended by the 
Organization).

zz Vessel’s operator must describe their experience with TOTAL in 
Deep water Project with this type of vessels.

zz List of Platform Support Vessels operated by the Vessel’s operator.
zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are classed 

by a member of the International Association of Classification 
Societies.

zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are OVID 
registered.

zz List of Vessel’s operator recordable incidents / accidents for the last 
two years.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be 
accompanied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 
1, Limitada may select companies for further pre-qualification. Submis-
sion of an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will 
receive an invitation to tender.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE VES-
SELS AND ASSOCIATED SERVICESshall be submitted no later than 17:00 
hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following electronic address:ep.
rsccontractsMOZ@total.com.



Do homem que é “cabeça” à igualdade e submissão da mulher
Neste mês Março/2020, em que se comemora o Dia Interna-

cional da Mulher no dia 8, o discurso da mulher, como uma Ave-
-Maria, baseia-se na sua necessidade de igualdade ao homem, o 
que deve levantar a justa questão sobre o que afinal diferencia 
a mulher do homem na sua reivindicação de emancipação na 
justiça social, económica, política e jurídica e espaço familiar, 
este que constitui o núcleo determinante de todas aquelas insti-
tuições onde a mulher reclama a sua inserção igualitária. 

Este intenso e per-
sistente discurso 
igualitário da mu-
lher emancipada, 
que, apesar de ser 

de gente minoritária e de elite, 
é poderoso e influente, e aponta 
e acusa o seu companheiro ho-
mem de causa dos seus males e 
injustiças. Assim entendido e ac-
tuante, pode-se questionar como 
é que a paz e o conforto podem 
prevalecer no seio familiar e na 
sociedade, pois o homem é o 
responsável dos seus males? O 
seu grito (da mulher) é um so-
corro por quem amaldiçoa: o 
homem. Assim, a violência do-
méstica tem o selo do homem; 
as violações sexuais têm o selo 
do homem; os casamentos pre-
maturos têm o selo do homem; 
os entraves à justiça social, po-
lítica, jurídica, social, etc. Por 
outro lado, muitas das vozes fe-
mininas emancipalistas são elas 
mesmo um estado problemático 
na relação mulher – homem, o 
que deve, este e aqueles proble-
mas, suscitar um outro debate 
que não seja somente este de 
“igualização” da mulher ou “ho-
menização” da mulher, como se 
a igualdade pudesse existir sem 
sua diferença, pois assumem a 
diferença como um mal natural 
e social entre os seres humanos. 

Na verdade, não existe uma 
igualdade sem a diferença, tal 
como o afirma o Professor Bo-
aventura de Sousa que “temos 
o direito a ser iguais quando a 
diferença nos inferioriza; temos 
o direito a ser diferentes quando 
a igualdade nos descaracteriza”, 
importa que seja no elemento 
diferenciador que se deve tam-
bém se basear a relação homem-
-mulher para que a mulher não 
se sinta descaracterizada. Quais 
são então as formas essenciais 
(psicológicas, sociais, políticas, 
jurídicas, culturais, etc.) que 
emanam da mulher para serem 
um complemento ao homem? 
É a diferença entre o homem 
e a mulher uma construção so-
cial? Constitui uma injustiça a 
diferenciação da mulher e do 
homem nos seus papéis varia-

dos? O que significa, nisto tudo, 
o sentido da expressão global 
“igualdade de género” na rela-
ção com a de “papel de género”? 
Quais são os papéis de género 
na igualdade de género? Como 
se sentem e vivem as mulheres 
que se encontram envolvidas 
nestas questões, as de estatuto 
emancipada nas suas relações 
com os homens/ maridos?

Avaliando as possíveis res-
postas a estas questões, pode se 

assumir que o estado sentido e 
vivido por muitas destas mulhe-
res, que felizmente constituem 
uma elite, não é das melhores, 
apesar das escolhas individuais e 
livres das formas das suas vidas.

O resultado negativo des-
tas formas de vida não podia 
ser menos trágico a avaliar por 
todo um conflito que opõe dois 
blocos culturais: ocidental (ju-
daico-cristão) e o árabe. Este 
conflito assume contornos béli-
cos em que cada parte pretende 
impor a sua visão e forma de 

vida cultural, sendo a questão de 
género, ou da mulher, um fac-
tor dinamizador deste conflito. 

Nos discursos político-go-
vernamentais destas duas visões 
culturais (ocidental e árabe), 
desvaloriza-se o outro, chaman-
do-se de nomes feios como de 
terroristas, satânicos, etc., mas 
isso não deve minimizar a se-
riedade da questão fulcral de 
se tratar de visões culturais di-
ferentes, de onde surgem os ex-
tremistas, grupos que pretendem 
se impor e dominar os outros à 
força. Neste momento, no nos-
so país, tal como acontece nou-
tras partes de África e da Ásia, 
grupos radicais islâmicos pre-
tendem, pela força das armas, 
impor as suas visões e estados 
islâmicos e a questão da mulher, 
quanto ao seu papel, constitui 
um dos capítulos da sua doutri-
na e elemento mobilizador para 
os recrutamentos e motivações 

para aquelas acções assumi-
das como banditescas de que 
temos sido informados pelos 
nossos órgãos de comunicação. 

Esta observação deve servir 
para que a questão da mulher 
não seja somente perspectiva-
da numa única dimensão (oci-
dental) mais abrangente. É que 
o discurso igualitário, que se 
torna mais intimista (familiar), 
acaba mexendo com as sensibi-
lidades das formas de ser e estar 
de muitas famílias com visões 
estabilizadas ou culturais, mui-

tas vezes difundidas através de 
quem não se lhe reconhece ne-
nhum mérito na relação homem-
-mulher, além da sua posição 
privilegiada num colectivo so-
cial, político, económico, jurí-
dico, académico, profissional, 
etc. Esse discurso de igualita-
rismo absoluto, que somente vê 
na mulher um ser simplesmente 
descriminado e explorado pelo 
homem, choca homens e mu-
lheres de valores cristãos que 
ensinam que a mulher deve ser 
submissa ao homem, pois este 
é a cabeça e de muçulmanos 
onde a mulher possui um deter-
minado papel social assente na 
sua naturalidade ao lado do seu 
companheiro homem, na famí-
lia, que tem a vocação e a obri-
gação de se ser o seu provedor. 

Como resultado de todo este 
desfasamento discursivo que 
também se traduz na prática so-
cial, assiste-se, principalmente 

nesta camada feminista, muitos 
ambientes familiares desestru-
turados que se traduzem em 
vivências conflituosas, de soli-
tário, de mães solteiras e chefes 
de família, mães solteiras, etc., o 
que traz, inevitavelmente, con-
sequências nefastas na socieda-
de, porque a célula-base, que é a 
família, se encontra em conflito 
no seu seio uma vez que as leis e 
a ordem que devem governar as 
suas relações numa base cultu-
ral são desconhecidas, ausentes 
e/ou rejeitadas como tradicio-

nais e ultrapassadas. Parece que 
o estatuto educativo, financeiro, 
social, político e jurídico privi-
legiado das mulheres as afasta 
dos compromissos para uma 
convivência sã como esposas. É 
que, da parte dos homens, como 
sua contraparte, também exis-
te um desconforto no convívio 
com as que deviam ser seus pa-
res. Parece-lhes que o discurso 
de serem “cabeças” não encon-
tra uma efectiva “praticalidade” 
e nota-se, nos seus discursos 
(masculinos) de ocasião (nos 
copos e noutros convívios) e 
comportamentos, uma busca 
para a sua condição insatisfei-
ta de “cabeças” com mulheres 
de outros níveis “inferiores” 
ou suportáveis. Muitas mulhe-
res chamariam esta orientação 
de machismo, uma vontade de 
mandar, mas outras visões, que 
responsabilizam o homem como 
pilar de família, o machismo não 
é machismo, mas uma respon-
sabilidade natural do homem 
que tem de ser assumida na sua 
condição. Isto é, o homem, com 
papel marcado no seu DNA, 
tem de encontrar alguém (mu-
lher) com quem possa se sentir 
a assumir as suas responsabi-
lidades sociais naturais; com 
quem as suas ideias sejam valo-
rizadas e utilizadas; com quem 
o seu dinheiro seja suficiente 
para despesas gerais; com quem 
esta se sinta agradecida pelos 
proventos (financeiros e mate-
riais) que ele leva para a casa; 
com quem esta se sinta satisfeita 
com outros seus desempenhos. 

Afinal, não deixamos de ser 
animais por mais esforços e pro-
dutos racionais que desenvolve-
mos, para que a natural diferen-
ça continue a ser a base da nossa 
convivência e sobrevivência. Se 
assim não for, que seria (ou pode 
vir a ser) da humanidade (ho-
mem e mulher) se o homem ou a 
mulher conseguissem prescindir 
da sua animalidade (naturalida-
de), se a mulher se tornar social-
mente homem? Seria um desas-
tre superior ao de . Tal pretensão 
e consequência seriam fatais tal 
como se o livre arbítrio do ho-
mem o possibilitasse brincar ao 
coração, desligando e ligando o 
seu funcionamento, ao seu bel-
-prazer em nome da sua liberda-
de. Afinal, ainda somos animais 
e importa reconhecer / descobrir 
as leis naturais que criaram e go-
vernam a nossa existência des-
de a nossa origem, aquilo que o 
homem, enquanto criatura, não 
pode violar, sem pôr em causa 
a sua própria existência. É aqui 
onde tem de se reconhecer as di-
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Do homem que é “cabeça” à igualdade e submissão da mulher
ferenças e, a partir delas, se pre-
gar o discurso de igualdade. É 
que assim, quando não se refe-
re a diferença, se assemelha ao 
discurso de direitos da criança 
de que esta é ensinada e não se 
lhe ensina os seus deveres como 
os de obediência aos pais por se 
assumir tal como uma violação, 
tal como muitas mulheres não 
conseguem assumir / compreen-
der o discurso religioso de que 
a mulher deve obediência ao 
homem que é a “cabeça”, chefe. 

E a propósito de ser a “ca-
beça” ou chefe, em que muitas 
mulheres se orgulham precisa-
mente de ser já chefes mesmo 
convivendo com o homem/ma-
rido, importa compreender o 
sentido e razão de submissão da 
mulher a uma “cabeça”, ao ho-
mem, o que pode ser visto, por 
estas mulheres / esposas, como 
oca, incapaz e irresponsável. É 
que, mais do que se submeter ao 
género masculino, é de enten-
dimento de muitas destas mu-
lheres que deviam se submeter 
a uma ideia certa e correcta, em 
qualquer assunto, venha ela de 
onde vier. É assim que emerge 
o “diálogo” como o recurso de 
e para a convivência e igualda-
de da mulher e do homem, pois 
atribui as mesmas oportunida-
des a ambos, na tomada de deci-
sões. Mas o que acontece depois 
quando não se chega a uma de-
cisão consensual? Vai a mulher 
ceder à ideia do homem? E o 
homem, como se sente quando a 
sua ideia é justamente chumba-
da, enquanto reconhece a valida-
de da sua ideia, mas que é termi-
nantemente negada pela mulher, 
muitas vezes porque esta é que 
possui mais fontes de rendimen-
to? Vai este homem desrespon-

sabilizar-se dos seus deveres 
naturais e deixar que tudo seja 
feito pela mulher? E qual é o 
valor do diálogo neste ambien-
te em que o homem reconhece 
não ser o cabeça, isto é, o líder? 
Deve o homem abdicar das suas 
responsabilidades, em nome de 
que outro ganho desconhecido?

Da nossa parte, contempla-
mos dois níveis de abordagens 
como contribuição para solu-
ção destes questionamentos. O 
homem é de facto o cabeça, no 
sentido de que tem a vocação 
natural de responsabilidade de 
ser o provedor, independente-
mente da situação e (in)capa-
cidade na família, incluindo a 
situação em que a mulher pos-
sua mais recursos financeiros e 
tenha um estatuto social mais 
elevado, seja mais qualifica-
da em estudos e mais produ-
tiva em termos de ideias para 
o próprio bem familiar. Ele é 
homem e desta sua condição 
natural nunca abdica, embora se 
possa sujeitar. Neste ambiente 
de se sujeitar, muitos homens 
adoptam uma das duas saídas: 
“despedir-se” da sua “patroa”, 
pois esta está em condições de 
se suportar e não precisa dele ou, 
convivendo com ela, mas cum-
pre os seus deveres junto de uma 
outra mulher, aquela com quem 
se possa sentir efectivamente a 
cabeça. Aliás, existe uma outra 
saída, ligada à primeira, em que 
a sujeição do homem é pela via 
de vícios e de violência variada 
como forma de atenuar a incom-
petência em que se encontra. 

Todas estas situações de bus-
ca de espaço para cumprir a sua 
vocação assemelham-se a de um 
jovem vocacionado para o pro-
fessorado e, para tal, se submete-

ra à formação, finda a qual rece-
beu uma guia para se apresentar 
a uma certa escola para dar au-
las. Sucede que, nessa escola, 
se leccionam classes superiores 
às que não esteja qualificado e a 
Direção da escola pede que ele 
fique na biblioteca da escola. O 
vocacionado jovem professor só 
pode se recusar e voltar à Direc-
ção que lhe emitira a guia para 
lhe passar uma outra para outra 
escola. Deve ser também assim 
o que acontece, muitas vezes, 
com o homem que depois se vê 
na incompetência de se sentir útil 
e responsável: desistir e buscar 
outro espaço com quem pode 
assumir as suas responsabilida-
des. Será isto machismo? Pes-
soalmente, conhecemos alguém 
que assim nos relatara esta mes-
ma e sua condição. “Quando lhe 

dou mil meticais, ela agradece 
bastante”, dizia, satisfeito de ser 
útil para ela no seu magro salá-
rio, enquanto com a outra, o seu 
salário não passava de migalhas 
que ganhava em uma semana.

O quadro acima parece ater-
rador, mas é o que deve ser assu-
mido como uma realidade sobre 
a qual se deve reflectir nas re-
lações homem-mulher, por cada 
um deles, pois a esposa como o 
marido tem responsabilidade na 
escolha do seu eterno parceiro 
e se se registar alguma dificul-
dade no relacionamento deve 
ter em conta a responsabilidade 
própria. Ao homem, cabe a res-
ponsabilidade de escolher com 
quem efectivamente acha que 
pode assumir as suas responsa-
bilidades de provedor, sentir-se 
cabeça. É assim que parece que 
os homens buscam uma mulher 
“inferior” de modo a que esta se 
sinta satisfeita, tal como um pro-
fessor ensina determinadas clas-
ses de acordo com o nível da sua 
formação profissional de modo 
a conseguir satisfazer os seus 
alunos. Informações recentes 
dão conta que muitos homens 
europeus candidatos a maridos, 
contra todos os preconceitos, 
buscam mulheres asiáticas e 
africanas como esposas por, 
com estas, puderem assumir as 
suas responsabilidades de pro-
vedor e de cabeças porque com 
as suas contra partes mulheres/
esposas europeias, dificilmen-
te, eles descansariam da tanta 
pressão materialista e de serem 
confrontados em diálogos im-
procedentes que lhes tiraria o 
sossego de estarem a trocar uns 
copos com a malta e o descan-

so confortável. Afinal, não são 
somente as empresas ocidentais 
que emigram para àquelas re-
giões em busca de lucro fácil. 
Uma globalização por via da 
mulher que somente beneficia 
a esta. Mesmo cá entre nós, há 
tendências de homens com altos 
níveis de formação e outros po-
deres (financeiro, material, etc.) 
que buscam, como esposas, mu-
lheres simples a quem possam 
oferecer, o que podem e ambos 
viverem satisfeitos. Será que é a 
mulher que mais exige o valor 
pela exibição de bens mais caros 
ao ponto de colocar o marido em 
estado permanente de pressão? 

A mulher, por sua vez, de-
via aceitar como marido a 
quem desempenhe cabalmente 
as suas responsabilidades de 
“cabeça” através do seu po-
der de provedor e inteligência, 
pois, caso contrário, o homem, 
sentindo-se incompetente (sem 
recursos), pode buscar o cum-
primento destas suas respon-
sabilidades noutras paragens 
com outra mulher/esposa.

Posto isto, emerge a questão 
da dificuldade de, neste entendi-
mento, se encontrar o parceiro 
ideal (por parte das mulheres) 
com um estatuto profissional, 
social, patrimonial, educacional 
e/ou financeiro elevado não só 
por existirem poucos homens 
com esse alto estatuto, mas por-
que os poucos existentes podem 
não estar dispostos a aceitar uma 
mulher de igual ou superior es-
tatuto, por se acharem “incom-
petentes” de exercer cabalmente 
a suas competências vocacio-
nais de provedores e cabeças. 
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Concurso público para implementação do sistema de bilhetes electrónicos

Agência Metropolitana dos Transportes 
de Maputo nega existência de fraude

A Agência Metropolitana dos Transportes de Mapu-
to (AMT) informações postas a circular nas redes so-
ciais sobre a alegada ocorrência de fraude processu-
al, no concurso público relativo à implementação do 
sistema de bilhetes electrónica nesta zona metropolitana.

Para a AMT, não 
constitui tam-
bém verdade que 
a zona metropo-
litana de Maputo 

não possui sistema de trans-
porte público de passagei-
ros, numa altura em que são 
transportados diariamente 
cerca de 300 mil passageiros.

Sobre as falsas informa-
ções, o presidente do Conse-
lho de Administração da AMT, 
António Matos, explicou que 
o concurso, desde o seu lan-
çamento até à adjudicação, 
seguiu todos os procedimen-
tos legais previstos na Lei, 
tendo obtido o visto positivo 
do Tribunal Administrativo.

“O operador vencedor do 
concurso apresentou a melhor 
proposta técnica e financeira ao 
caderno de encargos. Ele não 
foi seleccionado pelo volume 
de investimentos a que se pro-
põe realizar, no valor de um bi-
lião de meticais, mas sim pelo 
cumprimento do exposto no ca-
derno de encargos, na vertente 
técnica e financeira “, referiu.

Em relação a este valor, 
António Matos esclareceu 
que a empresa vencedora será 
responsável por todo o inves-
timento a realizar durante os 

10 anos de vigência do con-
trato, que consiste na aquisi-
ção e instalação de todos os 
equipamentos para o siste-
ma de bilhética electrónica.

“A AMT não contraiu ne-
nhuma dívida, seja pública ou 
privada, para a operacionaliza-
ção da bilhética electrónica”, 
frisou o presidente do Conse-
lho de Administração da AMT.

Num outro desenvolvimen-
to, António Matos revelou que 
o sistema de bilhética electró-
nica será implementado a par-
tir de Maio a Junho próximo, 
o que vai permitir, após a con-
solidação do sistema, a aplica-
ção de tarifas bonificadas para 
estudantes, idosos, combaten-
tes, portadores de deficiência 
física, entre outros aspectos.

“Todos nós, operadores 
e passageiros, desejamos ter 
um sistema de transporte pú-
blico de passageiros mais 
organizado, fiável, sustentá-
vel e com foco no passagei-
ro, permitindo, desde modo, 
mais benefícios aos utentes 
ao nível das tarifas e da in-
tegração modal”, realçou.

Criada há sensivelmen-
te dois anos, a AMT iniciou 
as suas operações com ape-
nas um corredor e 20 rotas. 

Hoje, conta com sete corre-
dores, 74 rotas e 400 auto-
carros, contra 238, em 2018.

“Aumentamos a cobertura 
geográfica em cerca de 40 por 
cento e introduzimos viaturas 
mistas que hoje cobrem áreas 
nunca antes servidas por nós 
como, por exemplo, Boquis-
so, península de Machangu-
lo e St Isabel. Introduzimos 
também o serviço de trans-
porte nocturno. O problema 
de deslocamento destes veícu-
los, na área metropolitana de 
Maputo, torna-se tão comple-
xo de gerir, de modo que ne-
cessitamos de uma ferramen-
ta electrónica moderna, que 
nos possa ajudar a proceder 
ao controlo das actividades de 
transporte público de passagei-
ros em benefício de todos nós, 
gestores, operadores, municí-
pios e passageiros”, sublinhou.

Por outro lado, reconheceu 
que o sistema de transporte 
público que a AMT preten-
de implementar, ainda regista 
um défice de meios circulan-
tes e de vias apropriadas de 
acesso, pelo que a agência 
tem ainda muito trabalho por 
realizar. “Ainda nem a meta-
de chegamos do que quere-
mos fazer em conjunto com 
os municípios e operadores” 
sublinhou António Matos.

“O Governo fez e continua 
a fazer esforços, no sentido 
de alterar a situação actual, 

Malawi pede desculpa 
a Moçambique e paga 
543 sacos de carvão

O Malawi pediu desculpa 
a Moçambique e pagou 543 
sacos de carvão que militares 
tiraram à força de vendedores 
moçambicanos, numa região 
transfronteiriça, segundo re-
latou a administração local.

O carvão corria o risco 
de inflamar a discórdia entre 
civis e militares que convi-
vem junto à fronteira entre 
os dois países no interior 
do centro de Moçambique.

Paulo Sebastião, ad-
ministrador do distrito de 
Angónia, na província de 
Tete, recebeu as descul-
pas e 160.000 meticais 
numa cerimónia pública 
realizada no sábado, pe-
dindo respeito pelas fron-
teiras e pelas leis, citado 
pela Rádio Moçambique.

O evento público contou 
com a presença do adminis-
trador vizinho do distrito de 
Dedza (Malawi), Emmanuel 
Mabulukutu, que endereçou 
desculpas públicas pelo su-

cedido e prometeu que tal 
comportamento dos milita-
res não se voltaria a repetir.

Em causa, segundo re-
feriu fonte local à Lusa, 
esteve uma incursão de mi-
litares do Malawi no dia 07, 
entrando em território mo-
çambicano, onde se apode-
raram do carvão negociado 
por vendedores informais 
na povoação de Calómue.

O valor pago é ago-
ra destinado a ressar-
cir os comerciantes.

O administrador, Pau-
lo Sebastião, fez votos 
para que haja uma convi-
vência saudável entre os 
dois lados da fronteira.

O carvão vegetal é o 
principal combustível usado 
pelas populações rurais no 
dia-a-dia, sobretudo para a 
confecção de alimentos e é 
vendido em sacos de gran-
des dimensões, usualmente 
expostos à beira das prin-
cipais vias de circulação.

sendo que a criação da AMT 
é prova desse esforço”, disse.

Importa referir que a 
AMT tem como missão ge-
rir a concessão de rotas, re-
gulamentar e fiscalizar o ser-
viço de transporte público.

Há largos anos que a tari-
fa dos transportes públicos de 
passageiros não é alterada. So-
bre esta matéria, António Matos 
enalteceu o esforço dos operado-
res privados que tudo têm feito 

para manter o sistema em funcio-
namento e o importante esforço 
da FEMATRO neste processo: 
“As cooperativas de transpor-
te público merecem, do nosso 
lado, todo o carinho e atenção 
pois, com chuva e com estradas 
inapropriadas, continuam firmes 
na sua vontade de transportar os 
passageiros, muito embora ainda 
existam casos de défices da re-
ceita”, referiu António Matos.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE ROV 
(VEÍCULOOPERADO REMOTAMENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS

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

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas 
a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de ROV e 
serviços associados, que devem incluir, entre outros,o fornecimento de 
serviços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferramentas, 
equipamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para 
garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de 
acordo com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para 
o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho inclui o fornecimento de sistemas de ROV específico, 
incluindo ferramentas e toda a tripulação necessária a ser instalada na 
plataforma e num navio ligeiro de construção (MPSV), com capacidade de 
trabalho de até 3000 m de profundidade. O sistema incluirá, entre outros, 
os seguintes componentes principais:

zz sistema de lançamento preparado para condições de mar extremas 
com torre;

zz guincho umbilical de elevação principal.
zz ROV;
zz sistema de gestão de cabo (TMS);
zz carrinha de controlo e contentor de oficina;

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

zz Desempenhopassado de segurança;
zz Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da 

República);
zz Certificado actualizado de registo comercial;
zz Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades competentes;
zz Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de actividade 

(M/01C e M02);
zz Perfil da empresa;
zz Experiência aplicável e descrição detalhada de serviços similares 

oferecidos;
zz Carteira de projectosexecutados.
zz Qualificações de pessoal;
zz Detalhes do Sistema de Relatório de Não Conformidade (NCR).

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de Qua-
lidade que cumpracom os requisitos das normas ISO 9000 (ou equivalente) 
e um Sistema de Gestão de Segurança.
As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
ou Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio 
integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação 
adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE ROV E SER-
VIÇOS ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 horas do dia30 de Março de 
2020, para o seguinte endereço electrónico: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF ROV (REMOTELY 
OPERATED VEHICLE) AND ASSOCIATED SERVICES

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

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to 
submit an Expression of Interest for the provision of Remotely Operated 
Vehicle (ROV) and associated services which shall include, but not be 
limited to, the provision of management, personnel, processes, materials, 
tools, equipment, applicable certifications, and facilities as may be 
required to ensure that work is carried out safely and cost effectively in 
accordance with Total E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements 
for the project.

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

zz heavy weather launch system with tower.
zz main lift umbilical winch.
zz remotely operated vehicle (ROV).
zz tether management system (TMS).
zz control van and workshop container.

Preliminary Submission Requirements:

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

zz Past safety performance.
zz Articles of Association (as published in the official gazette).
zz Certificate of Commercial Registration.
zz Operational License or equivalent document issued by the 

relevant authorities.
zz Evidence of tax registration and commencement of activity 

declaration (M/01C e M02).
zz Company profile.
zz Applicable experience and detailed description of similar services 

offered.
zz Portfolio of projects rendered.
zz Personnel qualifications.
zz Non-Conformance Reporting (NCR) system details.

Respondents are required to have a Quality Management System that 
complies with the requirements of the ISO 9000 series of Standards (or 
equivalent) and a Safety Management System.
If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be ac-
companied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada may select companies for further pre-qualification. Submission of 
an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will receive 
an invitation to tender.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF REMOTELY 
OPERATED VEHICLE (ROV) AND ASSOCIATED SERVICES shall be submit-
ted no later than 17:00 hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following 
electronic address:: ep.rsccontractsMOZ@total.com.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O FORNECIMENTO DE 
EMBARCAÇÕES DE APOIO À PLATAFORMA E SERVIÇOS ASSOCIADOS

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

A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessa-
das a enviar uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de ROV e 
serviços associados, que devem incluir, entre outros,  o fornecimento de ser-
viços de gestão, recursos humanos, processos, materiais, ferramentas, equi-
pamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para garantir 
que o trabalho seja realizado de forma segura e económica, de acordo com 
os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

Resumo do Âmbito do Trabalho
O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

zz Transporte e manuseio de carga de convés da empresa (forneci-
mento para campos de petróleo);

zz Transporte e manuseio de fontes radioativas, produtos químicos, 
combustível, água, lama líquida, produtos secos a granel, etc. com 
capacidade de bombeamento/transferência;

zz Assistência para operações de segurança em prontidão(safety-
-stand-byoperations) na área de trabalho, incluindo combate a in-
cêndios, resgate a bordo e vigilância;

zz Assistência para operações de segurança-resgate (safety-rescue 
operations) na área de trabalho.

zz Implantação de equipamentos de contingência para derramamen-
to de óleo causado pela empresa.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mo-

zambique Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.com/
opportunities/suppliers.

2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação 
de Interesse incluindo:

zz Desempenho passado de segurança;
zz Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da Re-

pública);
zz Certificado actualizado de registo comercial;
zz Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades competentes;
zz Prova de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de activi-

dade (M/01C e M02);
zz Perfil da empresa;
zz Experiência aplicável e descrição detalhada de serviços simi-

lares oferecidos;
zz Carteira de projectosexecutados.
zz Qualificações de pessoal;
zz Detalhes do Sistema de Relatório de Não Conformidade (NCR).

As empresas interessadas são obrigadas a ter um Sistema de Gestão de Qua-
lidade que cumpracom os requisitos das normas ISO 9000 (ou equivalente) 
e um Sistema de Gestão de Segurança.
As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture 
ou Consórcio deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio 
integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de 
participação dos membros da Joint Venture ou Consórcio.
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada poderáseleccionar empresas para uma pré-qualificação 
adicional. A apresentação de uma Manifestação de Interesse não garante que 
uma empresa receba um convite para a apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBAR-
CAÇÕES MARÍTIMAS E SERVIÇOS ASSOCIADOSdeve ser submetida até 17 
horas do dia30 de Março de 2020, para o seguinte endereço electrónico: 
ep.rsccontractsMOZ@total.com.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF PLATFORM SUP-
PORT VESSELS AND ASSOCIATED SERVICES

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique 
Liquid Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern Mozam-
bique.  A Marine Vessels and Associated Services contract is required to be 
provided to support the execution of a well construction campaign as part 
of the project. 

Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to sub-
mit an Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and Asso-
ciated Services which shall include, but not be limited to, the provision of 
management, personnel, processes, materials, tools, equipment, applicable 
certifications, and facilities as may be required to ensure that work is car-
ried out safely and cost effectively in accordance with Total E&P Mozam-
bique Area 1, Limitada’s requirements for the project.

Scope of Work Overview
The scope of work shall include, but not limited to, the following services:

zz Transportation and handling of company’s deck cargo (oilfield 
supplies).

zz Transportation and handling of radioactive source, chemicals, fuel, 
water, liquid muds, bulked dry products, etc. with pumping/trans-
ferring capabilities.

zz Assistance for safety-stand-by operations in the area of work in-
cluding firefighting, man overboard rescue, watch keeping.

zz Assistance for safety-rescue operations in the area of work.
zz Deployment of oil-spill contingency equipment provided by com-

pany.

Preliminary Submission Requirements:

1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada should register at http://www.mzlng.com/opportunities/
suppliers.

2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest 
together with the following documentations:
zz Vessel’s operator must hold a valid International Safety Manage-

ment (ISM) certificate (the International Management Code for the 
Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention as adopted by 
the Organization by resolution A.741(18), as may be amended by 
the Organization).

zz Vessel’s operator must describe their experience with TOTAL in 
Deep water Project.

zz List of Platform Support Vessels operated by the Vessel’s operator
zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are 

classed by a member of the International Association of Classifica-
tion Societies.

zz Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are OVID 
registered.

zz List of Vessel’s operator recordable incidents / accidents for the 
last two years.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be ac-
companied by the joint venture agreement which must define the terms 
and conditions of the consortium. The period of its duration and the form 
of participation of the members of the consortium.
Following receipt of Expression of Interest, Total E&P Mozambique Area 1, 
Limitada may select companies for further pre-qualification. Submission of 
an Expression of Interest does not guarantee that a contractor will receive 
an invitation to tender.
The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE VES-
SELS AND ASSOCIATED SERVICESshall be submitted no later than 17:00 
hours (UTC+2)of 30th March 2020 to the following electronic address:ep.
rsccontractsMOZ@total.com.
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na promoção do desenvolvimento dos nossos colaboradores através 
de acções de formação e progressão nas carreiras profissionais com 
base em critérios claros que privilegiam a meritocracia, tendo por 
isso produzido e aprovado um plano de carreira que foi muito bem 
recebido pelos colaboradores, que se encontram bastante motivados. 
Tendo presente as exigências do mercado financeiro e a evolução da 
actividade do Banco, contratamos colaboradores ao longo do período 
com formação superior, com destaque para os recém-graduados de al-
gumas universidades como forma de contribuir para a sua preparação 
e formação profissional.

Na ventente de responsabilidade social corporativa, fomos muito ac-
tuantes, com maior destaque para apoio às víctimas de calamidades 
naturais, Educação e Desporto, onde podemos destacar: 

Desenvolvimento de um conjunto de acções de responsabilidade so-
cial e corporativa para apoio às víctimas de calamidades, tendo a 
destacar vários apoios ao INGC em dinheiro e em produtos no sentido 
de aliviar a dor de muitos moçambicanos que cada ano sofrem efeitos 
das calamidades naturais.

Apoio ao sector da educação através do clube de amigos da educação, 
tendo já, ao longo deste período oferecido centenas de carteiras a 
várias escolas do País. 

Apoio ao Desporto em 2015 e 2016, patrocinando uma liga de futebol, 
que para além de ter tido um grande impacto económico e social, foi 
muito determinante para a divulgação da imagem do Banco, pois a 
partir dessa  altura, o BNI passou a ser conhecido em todo território 
nacional.

Assim, ao longo desse período, e como resultado do trabalho realiza-
do, fomos objecto de reconhecimento por parte de publicações nacio-
nais e internacionais de referência no contexto de pesquisas empre-
sariais e financeiros do País e no mundo, nomeadamente, a pesquisa 
“As 100 Maiores Empresas de Moçambique - Edição 2016, da KPMG”,  
“A Pesquisa do Sector Bancário de Moçambique, uma co-autoria KPMG 
e Associação Moçambicana de Bancos (AMB)” e a publicação interna-
cional “THE EUROPEAN - Global Banking & Finanance Awards 2109. 
No Ranking das 100 Maiores Empresas, fomos galardoados como a 
empresa que registou a “Maior Variação do Volume de Negócios” em 
2015 no que respeita ao sector de “Actividades Financeiras e de Se-
guros”, e fomos ainda distinguidos como a empresa que registou a 
maior subida no Ranking das 100 Maiores Empresas, em resultado de 
termos galgado 32 posições. No relatório da Pesquisa do Sector Ban-
cário de Moçambique, registamos melhorias significativas de posições 
em quase todas categorias, com destaque para o critério “rácio de 
eficiência”, no qual ocupamos a primeira posição do Ranking. Outra 
posição que merece destaque, no contexto deste estudo, é quanto ao 
lucro líquido, onde ocupamos o quarto lugar, apenas abaixo dos três 
maiores Bancos do nosso sistema bancário. Já em 2019, a publicação 
Publicação “THE EUROPEAN – Global Banking & Finanance Awards 
2109 – galardoou-nos com o prêmio “Best Investment Bank Mozam-
bique”, como resultado de, no âmbito das nossas funções de banca de 
investimento, termos mobilizado só em 2019, mais de 200 milhões de 
dólares para o financiamento de sectores estruturantes da economia 
tais como Energia e Oil&Gas.

 

Todos estes factos, conjugados, demonstram por um lado, que o BNI 
é um projecto viável e lucrativo e, por outro lado, a capacidade de 
resiliência do Banco em relação aos choques externos, bem como a 
sua capacidade de se auto-superar e de se reinventar perante as ad-
versidades, sendo evidência disso o facto de termos conseguido man-
ter e honrar os nossos compromissos, quer perante a nossa entidade 
reguladora, através da manutenção de rácios prudenciais saudáveis e 
adequados, quer para com os nossos clientes, colaboradores e forne-
cedores, através do cumprimento atempado das nossas obrigações.        

Para mais informações, queiram consultar os Relatórios e Contas 
anuais e intercalares e relatorios de disciplina de mercado no sítio da 
internet do banco:

www.bni.co.mz

Links de Relatórios&Contas

2012 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2012.pdf 

2013 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2013.pdf

2014 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2013.pdf 

2015 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2018/05/RELATÓRIO-E-CONTAS-2015.pdf 

2016 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/03/BNI_RC_2016.pdf 

2017 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/03/BNI_RC_2017.pdf 

2018 - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/04/BNI_RC_2018.pdf 

2019 (Intercalar) - http://www.bni.co.mz/wp-content/uploads/2019/07/Relatório-Intercalar-
-BNI.-Junho-2019.pdf 



Ministério Público pede 
condenação do ex-PCE da LAM

O Ministério Público moçambicano pediu a condena-
ção do antigo Presidente da Comissão Executiva das Li-
nhas Aéreas de Moçambique (LAM), António Pinto, e de 
mais dois arguidos, por peculato, enquanto a defesa do caso 
advogou a absolvição por alegada inexistência do crime.

O Ministério Pú-
blico e a defesa 
esgrimiram os 
seus argumen-
tos em torno 

do caso, durante a apresen-
tação das alegações finais.

“Ficou demonstrado em 
sede de julgamento que os 
réus se apropriaram inde-

vidamente de recursos pú-
blicos, devendo, por isso, 
ser declarados culpados nos 
exactos termos da acusação”, 
afirmou João Nhane, ma-
gistrado do Ministério Pú-
blico, nas alegações finais.

Nhane acusou António 
Pinto, Hélder Fumo, antigo 
director financeiro da trans-

portadora nacional, e Mia 
Temporário, directora da 
Executive, entidade gestora 
da revista de bordo da LAM, 
Índico, de terem urdido um 
esquema para retirar ilicita-
mente dinheiro da companhia.

O esquema consistiu 
em canalizar mensalmen-
te um total de 50 milhões de 
meticais à Executive, para 
trabalhos de promoção da 
imagem da companhia área, 
de acordo com a acusação.

Segundo o Ministério 
Público, a maioria dos tra-
balhos não foram realiza-
dos, permitindo aos arguidos 
apropriarem-se dos fundos.

O Ministério Público en-
tende que António Pinto não 
devia ter contratado a Executi-
ve para a promoção da imagem 
da LAM, porque a transpor-
tadora tem dentro da empre-
sa um sector de ‘marketing’ 
capacitado para essa tarefa.

Nas suas alegações finais, 
Janete Assulai, advogada de 
António Pinto, defendeu a ab-

solvição do seu constituinte.
“António Pinto não se apro-

priou do dinheiro da LAM e o 
contrato evocado como tendo 
dado causa ao crime aponta-
do foi legalmente celebrado e 
executado”, referiu Assulai.

Abdul Gani, advogado de 
Mia Temporário, rejeitou a 
acusação de peculato imputa-
da à arguida, referindo que a 
mesma não é funcionária do 
Estado e não pode responder 
por aquele tipo legal de crime.

“O peculato criminaliza a 
apropriação de recursos pú-
blicos por funcionários públi-
cos e Mia Temporário não era 
funcionária da LAM à data 
dos factos”, afirmou Gani.

Por outro lado, Mia Tem-
porário encontrou o contrato 
apontado pelo Ministério Pú-
blico como suporte documental 
do crime já assinado pelo seu 
antecessor na empresa Execu-
tive, acrescentou o advogado.

O juiz da causa mar-
cou a leitura da senten-
ça para terça-feira, dia 24.

Projecto “Beira Verde” quer mudar a face da cidade
Foram plantadas, sábado, 14 de Março, mil mudas de ár-

vores, nas várias artérias da cidade da Beira, resultado do 
apelo feito pelo Projecto “Beira Verde”, uma iniciativa de 
um grupo de cidadãos que conseguiu agregar diversas enti-
dades públicas e privadas em torno deste ambicioso projecto.

Com efeito, nesta 
data, completa-se 
um ano da passa-
gem do ciclone 
Idai, que devas-

tou a cidade da Beira e arredo-
res, e o movimento “Beira Ver-
de”, que conta com a parceria 
de Cornelder de Moçambique, 
realizou a primeira de uma sé-
rie de actividades, que visam o 
plantio de 300 mil árvores, em 
substituição das que caíram, em 
consequência da intempérie.

A coordenadora do projec-
to, Tânia Pereira, referiu que 
se pretende que a iniciativa 
seja contínua e permanente, 
em diversas áreas, onde seja 
necessária a sua intervenção 
para a recuperação da cidade 
da Beira, estando, para o efei-
to, criadas as condições para o 

sucesso desta primeira fase que 
permitirá reavivar a área verde.

Trata-se, conforme indi-
cou, de embelezar a cidade, 
aumentar as áreas de sombra, 
protecção dos solos e igual-
mente cumprir com as res-
ponsabilidades no âmbito das 
iniciativas globais, visando 
o arrefecimento do planeta.

“Nós, representamos um 
grupo de cidadãos, comprome-
tidos com o desenvolvimen-
to e o bem-estar desta cidade 
que sofreu em 2019 uma das 
tragédias mais intensas que 
este país já viveu. Pretende-
mos juntar esforços de todos 
os que queiram ajudar na re-
cuperação e o ponto de par-
tida escolhido foi o replantio 
das árvores que caíram para 
que a Beira volte a ser aquela 

cidade verdejante que todos 
nós conhecemos”, enfatizou.

A Cornelder de Moçambi-
que juntou-se a esta iniciativa, 
apoiando na aquisição de mu-
das e equipamentos de trabalho. 
O administrador da concessio-
nária do Porto da Beira, Jan de 
Vries, assegurou que, devido 
à sua relevância ambiental, a 
empresa não hesitou em fa-
zer parte deste núcleo trans-
formador da cidade da Beira.

“Apoiamos este projec-
to, porque acreditamos nas 
sinergias da sociedade para 
execução de acções concre-
tas para mitigação dos efei-
tos dessa calamidade natural 
que ainda vamos sentir a mé-
dio e longo prazo”, frisou.  

Importa referir que o ciclo-
ne IDAI afectou severamente 
a cidade da Beira, destruindo 
85% da urbe, para além de mor-
tes, destruição de infraestrutu-
ras e mais de 300.000 árvores 
derrubadas, deixando-a sem 
protecção, beleza e estética.
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BNI resiste à crise e distribui 
dividendos ao Estado 

O Banco Nacional de Investimento (BNI) distribuiu desde 
2014 lucros na ordem de 165 milhões de meticais ao Estado, 
seu único accionista. O pagamento de dividendos deve-se ao 
bom desempenho do banco, que nos últimos anos gerou lucros 
anuais consecutivos no valor global de 1.143 milhões, não obs-
tante o ambiente macroeconómico adverso.

De acordo com 
um comunicado 
divulgado pelo 
BNI, relativa-
mente ao seu 

décimo aniversário, a sustentar 
os resultados, estão decisões 
prudenciais tomadas pelo ban-
co como o aumento do volume 
de activos em 144%, bem assim 
a subida dos capitais próprios 
em 33% com a incorporação de 
resultados não distribuídos de 
anos anteriores.

Ao nível dos principais 
indicadores, o BNI ajustou-
-se às orientações do banco 
regulador com o rácio de sol-
vabilidade de 32.10%, rácio 

de liquidez de 185% e rácio 
de alavancagem financeira re-
gulamentar determinado pela 
proporção de capitais próprios 
sobre o activo total de 50.3%. 

De acordo com determina-
ção do Banco de Moçambique, 
o mínimo do rácio de solvabili-
dade é de 8% e de liquidez - que 
mede a capacidade do banco de 
honrar com seus compromissos 
de curto prazo, é de 25% -, o que 
revela que o banco está acima 
do limte imposto pelo regulador. 

Assumindo-se como banco 
de desenvolvimento, a institui-
ção concedeu financiamentos 
ao sector produtivo no mon-
tante de MT 5 mil milhões, 

com destaque para o sector 
do agro-negócio e indústria.

Este financiamento serviu 
empresas e projectos que ge-
raram mais de mil empregos e 
auto-empregos, directos e indi-
rectos em todo o país durante o 
período em análise, com desta-

que para o crédito ao sector de 
Transportes e Comunicações 
com 35%, Agro-processamento 
com 24% em resposta aos objec-
tivos definidos no Plano Quin-
quenal do Governo 2015-19. 

O crédito do BNI apoiou 
ainda o processo logístico de im-

portação de diverso equipamento 
agrícola incluindo tractores e al-
faias no valor de USD 33 milhões, 
no âmbito do projecto governa-
mental de mecanização agrária.  

Ainda na área de agricultu-
ra, o banco financiou a comer-
cialização da castanha de cajú, 
processamento e exportação 
através de financiamentos con-
cedidos aos maiores actores do 
mercado deste produto no valor 
global de USD 20 milhões. Parte 
significativa do valor destinava-
-se a aquisição da matéria-prima 
(castanha de cajú) dos peque-
nos produtores, contribuindo 
desta forma para o aumento da 
renda familiar, geração de em-
pregos e de divisas para o país.

Refira-se que o BNI passou 
para as mãos do Estado moçam-
bicano em 100% em Dezembro 
de 2012, exercendo a partir daí a 
função de banco de desenvolvi-
mento. 
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