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SUÉCIA DESEMBOLSA 720 MILHÕES DE COROAS 
PARA APOIO DIRECTO AO OE

China e rússia assinam 

acordo bilionário para 

fornecimento de gás

E N H L o g i s t i c s 
(ENHL) e a Bonatti 
criam parceria para 
troca de experiência 
em Logística

MJd reage as críticas 

de arnaldo Salvado
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ENH logistics (ENHl) e a bonatti criam parceria para troca de ex-

periência em logística

A empresa Moçambicana 
ENH Logistics (ENHL) e a 
Italiana Bonatti acabam de 
estabelecer uma parceria 
que visa a transferência, para 
Moçambique, da experiência 
desta multinacional italiana 
na área de prestação de ser-
viços à indústria de hidrocar-
bonetos. Trata-se da ENHL 
– BONATTI LDA, que tem 
como objecto a prestação 
de serviços de procurement, 
construção, operação e ma-
nutenção de infra-estruturas 
bem como na área de electri-
cidade e automação.Igual-
mente, esta parceria preten-
de explorar as oportunidades 
de negócios que surgem em 
Moçambique com investi-
mentos das multinacionais 
do sector de hidrocarbone-
tos e servir como um dos 
provedores de serviços nesta 
indústria.Esta parceria foi 
formalizada esta terça-feira 
em Maputo, com a assinatu-
ra de uma manifestação de 
interesse pelo Director exe-
cutivo da ENHL e adminis-
trador da ENHL – BONAT-
TI LDA, Eduardo Naiene, e 
pelo Director Comercial da 
Bonatti e administrador da 
ENHL – BONATTI LDA, 
Stefano Protogene, duran-

te uma cerimónia inserida 
no encontro bilateral entre 
empresários moçambicanos 
e italianos. Este evento está 
inserido no programa de vi-
sita do Ministro italiano do 
Desenvolvimento Económi-
co da Itália, Carlos Calenda, 
que se encontra em Moçam-
bique desde esta segunda-
-feira.Falando na ocasião, 
Eduardo Naiene disse que 
esta parceria enquadra-se no 
conjunto de actividades da 
ENHL e permitirá trazer a 
experiência da Bonatti para 
Moçambique. “Esta parceria 
tem a mais-valia de poder 
trazer uma maior qualidade 
na prestação de serviços so-
bretudo no core-business da 
ENHL, incluindo na enge-
nharia, construção e gestão 
de acampamentos remotos, 
permitindo o desenvolvi-
mento da área de prestação 
de apoio logístico”, disse 
Naiene, momentos após a 
assinatura do documento.
Por seu turno, Stefano Pro-
togene disse que a Bonatti 
congratula-se em acrescen-
tar Moçambique na lista dos 
seus mercados tradicionais 
do norte de África, Médio 
Oriente, Europa e Ásia.“A 
Bonatti está em Moçambique 

para a transferência de capa-
cidades em procurement e 
engenharia na área de petró-
leo e gás de modo a apoiar o 
desenvolvimento local atra-
vés de uma parceria fiável, 
formação de trabalhadores 
locais e desenvolvimento da 
comunidade. A missão da 
Bonatti visa contribuir no 
desenvolvimento de compe-
tências na área de petróleo e 
gás no país em todas as ac-
tividades multidisciplinares 
através da maximização do 
conteúdo local”, acrescen-
tou Protogene.As duas em-
presas acreditam que irão 
desenvolver sinergias fortes, 
onde a Bonatti é reconhecida 
como um Principal Emprei-
teiro Internacional e a ENHL 
tem um forte conhecimento 
sobre a realidade do país. A 
parceria está comprometida 
a dar uma grande contribui-
ção para o desenvolvimento 
do conteúdo local, através 
da criação de oportunidades 
de emprego para moçambi-
canos, desenvolvimento de 
competências através de for-
mação no local de trabalho e 
melhoria das competências 
locais sobre o sector de hi-
drocarbonetos.

Foi ontem inaugurado um 
empreendimento do Sec-
tor da Justiça no distrito 
de Massinga, província de 
Inhambane, dirigida pelo 
Presidente da República 
Armando Guebuza. Com 
o referido empreendimen-
to do estado ontem inau-
gurado a União Europeia 
e as Nações Unidas, na 
qualidade de parceiros do 
Governo de Moçambique, 
pretendem contribuir para 
o melhoramento da pres-
tação dos serviços judiciais 
em moldes de balcão único 
de atendimento, i.e. com 
uma integração dos mes-
mos num mesmo espaço 
físico. Esta integração irá 
proporcionar uma maior 
celeridade e eficiência na 
resposta dada aos cidadãos 
pela Administração de Jus-
tiça ao nível do distrito.A 
iniciativa supracitada faz 
parte do projecto de Apoio 
ao Cidadão no Acesso a 
Justiça, co-financiado pela 
UE e pelo PNUD, que re-
forçou a administração da 
justiça nos distritos de Che-
ringoma, Moma, Ribáuè, 
Murumbene e Massinga 
entre 2006 e 2013. O valor 
global do projecto atingiu 
cerca 10 milhões de euros 
(380 milhões de meticais) 
e abrangeu igualmente a 
reforma prisional, a inves-
tigação criminal, o IPAJ e 
outras questões ligadas à 
área dos direitos humanos. 
Este projecto foi desenvol-
vido em parceria com o go-
verno central e provincial, 
o Sector da Justiça e igual-
mente com a Sociedade Ci-
vil de Massinga.

 Inaugurado Palácio de 

Justiça de  Massinga


