
Moçambique é uma democracia de partido 
dominante, onde a Frelimo detém o controlo 
sobre o Estado, a economia, os recursos do país 
e, se calhar, reivindica ser detentora da sociedade 
civil onde as elites dirigentes tendem mais a ser 
agentes para se servirem a si próprios do que a 
trabalharem para o bem comum.  
Isto diluiu a distinção entre a esfera pública e 
a esfera privada. Na prática isto significa que 
o procurement público em Moçambique é 
implementado num ambiente onde a elite política, 
os titulares de cargos públicos, funcionários 
públicos seniores e funcionários públicos 
directamente ligados aos processos de aquisições 
do Estado possuem interesses económicos, 
caminho para a ocorrência da figura de conflito 
de interesses.  
O Decreto 5/2016 de 8 de Março, que regula o 
procurement público em Moçambique, considera 
conflito de interesses as situações que impedem 
que o Consultor forneça um aconselhamento 
profissional, de forma objectiva e imparcial e 
dando preponderância aos interesses da Entidade 

Contratante:

a) O Consultor que tenha participado, directa ou 
indirectamente ou sob qualquer condição, na 
preparação dos Termos de Referência e outros 
documentos relacionados com a matéria objecto 
de contratação;

b) O Consultor contratado pela Entidade 
Contratante para a elaboração ou execução 
de uma tarefa, relativamente ao fornecimento 
subsequente de serviços relacionados com a 
mesma, excepto nos casos de continuação dos 
serviços anteriores de consultoria executados 
pelo próprio Consultor;

 c) O Consultor cuja contratação para um serviço 
que, pela sua natureza, conflitue com outro 
serviço por si executado.
A única menção sobre conflitos de interesses em 
todo o Decreto 5/2016, de 8 de Março, é no artigo 
254 do decreto e somente visa regular o potencial 
de ocorrência de conflitos de interesses na 

Conflitos de Interesses na Adjudicação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado
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contratação de consultores que, na realidade, têm 
pouca intervenção no processo de procurement 
público. 

A pergunta que não cala é: porquê o 
legislador legislou desfasado da realidade 
moçambicana?

Por desconhecimento não é, de certeza. Mais 
adiante, voltaremos a esta questão.  
A realidade prática
O conflito de interesses faz parte do quotidiano 
dos concursos de procurement público em 
Moçambique, desde a era do Presidente Joaquim 
Chissano, passando pelo regime de Armando 
Guebuza até aos dias que correm, no consulado 
do Presidente Filipe Nyusi, mas foi na era do 
Presidente Armando Guebuza que se consolidou 
a ocorrência de conflito de interesses pela 
natureza da economia política que se sedimentou. 
Contudo, claramente as raízes vêm do consulado 
de Chissano. 

Vejam-se os exemplos:

• Na era Chissano, a adjudicação, sem 
concurso público, da privatização do antigo 
Banco Popular de Desenvolvimento ao banco 
malaio SBB que, depois, acomodou os interesses 
de Nyimpine Chissano (que Deus o tenha), filho 
do então Presidente da República, Joaquim 
Chissano. Se estiverem lembrados, era o tempo 
das parcerias inteligentes. 

• Na era Guebuza, o concurso referente a 
migração digital que foi adjudicado à empresa 
Startimes que, para além de interesses chineses, 
também tem como sócios a empresa FOCUS 21 
da família presidencial da altura.  

• Na era Nyusi, o caso mais elaborado e 
expoente da situação de conflito de interesses 
tem a face do senhor Carlos Mesquita, o actual 
Ministro dos Transportes e Comunicações, 
que assinou, em representação do Governo, 
memorandos de entendimento com a Cornelder, 
sua empresa, que é concessionária dos portos 
da Beira e Quelimane. Portanto, o Ministro do 
pelouro assinou um memorando que beneficia 
directamente as empresas onde ele tem interesses 
empresariais.



• Mais recentemente, com toque de mestria, 
a adjudicação à Kuhanha Sociedade Gestora de 
Fundos de Pensão do Banco de Moçambique no 
concurso para a compra do Moza Banco;   
Todos estes casos são de alta finança. Dois 
padrões emergem aqui: i) a figura de conflito de 
interesses para beneficiar directamente famílias 
dos detentores do poder público que está presente 
nos três regimes pós-Constituição de 1990, 
designadamente de Chissano, Guebuza e agora 
Nyusi; ii) a figura de conflito de interesses para 
beneficiar um sistema mais ou menos estruturado 
que, mais tarde, pode entregar participações 
aos detentores do poder público. Este padrão é 
materializado pela recente compra do Moza pelo 
Fundo de Pensões do Banco de Moçambique. 
Em relação ao caso kuhanha, o pedido que 
formulamos à Comissão Central de Ética Publica 
é de o Fundo de Pensões provar a origem de 
tanto dinheiro para comprar um banco e ainda 
sobrar para pagar as pensões dos trabalhadores. 

Não será dinheiro público que foi entregue 
ao Fundo de Pensões para fazer esta 
operação que arrepia o mais básico de ética 
pública e economia de mercado?  

Voltando ao nosso assunto, a monitoria que o CIP 
tem levado a cabo aos processos de procurement 
público esclarece outras tendências que estão 
directamente associadas ao acesso à Informação 
Privilegiada muito antes do lançamento dos 
concursos públicos. Com esta informação, 
funcionários públicos seniores e directamente 
ligados aos processos de procurement público 
constituem empresas em nome de familiares ou 
amigos. É este tipo de empresas, muitas delas sem 
escritórios e sem pessoal, que ganha concursos 

públicos, mesmo sem terem sido criadas na 
véspera de lançamento de concursos públicos. 
Uma vez ganho o concurso, subcontrata 
uma empresa da área, com capacidade e 
conhecimento no assunto para a realização 
da obra. Nos cálculos do CIP, isto encarece em 
perto de 45% o procurement público e reduz em 
metade a qualidade dos bens fornecidos. 
O trabalho que o CIP está a desenvolver sugere 
que mais de 90% do procurement público em 
Moçambique, desde o grande ao pequeno e 
desde o nível central ao distrital, enfermam de 
problemas lesivos do bem comum, para ganhos 
particulares, onde perto de metade é através da 
figura de conflito de interesses.  
Mas como perguntámos na primeira parte da 
nossa fala, o Decreto 5/2016, de 8 de Março, sobre 
o procurement público faz vista grossa a esta 
problemática bastante lesiva ao bem comum e 
enfraquecedora do Estado de Direito. 

A terminar, o que notamos é que, enquanto se 
fizeram reformas no sistema de gestão financeira 
do Estado que fecharam muitas das oportunidades 
de extracção de rendas por parte das elites 
políticas, titulares de cargos públicos, funcionários 
públicos seniores, entre outros oficiais públicos, o 
poder público faz vista grossa e mesmo acarinha 
a figura de conflito de interesses, a ponto de 
esta se tornar a regra nos concursos públicos, 
aparentemente porque a economia política do 
poder passa pela manutenção deste sistema que, 
como já se disse, é pernicioso ao bem comum, ao 
progresso, ao estado de direito e à manutenção 
da própria Frelimo, pois as consequências do 
conflito de interesses no procurement público 
resultam no atropelamento dos mais básicos 
direitos humanos em Moçambique. 
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