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Carlos Mesquita Mais Uma Vez em Conflito
de Interesses

O

Conselho de Ministros aprovou ontem a
concessão da extensão do período de gestão
do Porto da Beira a favor da empresa Cornelder de
Moçambique, por mais 15 anos. O actual contrato de
concessão da Cornelder terminará no ano de 2023
e de forma antecipada, o Governo de Moçambique
renovou a mesma.
Esta decisão acontece quando falta um ano para o final
do mandato do Governo em funções, que tem como
ministro do pelouro dos Transportes e Comunicações,
o Engenheiro Carlos Mesquita, o maior interessado
na renovação da concessão como gestor sénior da
empresa em causa, onde detém interesses de natureza
económica.
Carlos Mesquita, mais uma vez, encontra-se numa clara
situação de envolvimento num caso de de conflito de
interesses. O Centro de Integridade Pública tem vindo
a alertar no sentido de que, dificilmente, o mesmo não

voltaria a incorrer numa situação semelhante. Aliás e a
propósito, anteriormente a Comissão Central de Ética
Pública (CCEP) já havia produzido deliberações que
confirmavam o seu involvimento em casos de conflito
de interesses. É que Carlos Mesquita é membro do
Governo e é o mesmo Governo que acabou tomando
a referida decisão, sobre um negócio do Estado em
que ele enquanto gestor da Cornelder será um dos
maiores beneficiados e que também participou na
tomada da referida decisão.
O CIP tem estado de forma recorrente a alertar
as autoridades competentes, designadamente ao
Presidente da República, que o nomeou e que já o
deveria ter demitido e a CCEP, o facto deste ministro
de forma recorrente violar a Lei de Probidade Pública,
lesando dessa forma os interesses do Estado em
benefício/proveito próprio.
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