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Acta número 3 

 

No dia 22 de Outubro, as 14:00 as 15:00 horas de Moçambique, na sede da Federação 

Moçambicana de Atletismo (FMA) em Maputo, realizou-se uma reunião virtual com a 

Federação Mundial de Atletismo (World Atletics) com a seguinte agenda: 

- Transição das pastas do antigo ao actual elenco; 

- Material de trabalho existente na Federação; 

- Situação do Photo Finish; 

- Diversos. 

Do lado da FMA estiveram presentes cinco (5) membros e um (1) convidado especial, e 

do lado da World Atletics foram dois (2) representantes daquela instituição. 

Pela FMA estivemos os seguintes membros Kamal Badru (Presidente),Yandenis Pavel 

(Secretária Geral), Eurico Macarala (Secretário da Mesa), Alberto Dongue (Vogal), 

Aura Rossana (Vogal) e Kurt Couto (Convidado Especial e antigo Atleta) e por parte da 

World Atletics esteve a Dr Patricia Freitas e o Dr G. 

A reunião foi dirigida pelo ilustre Presidente e com ajuda na tradução por parte do Kurt 

Couto. 

- Como início de conversa, a Dr Patrícia perguntou, em que dia o elenco actual deu 

início as suas actividades oficialmente. 

- Teve como resposta que entramos na Federação no de um (1) de Outubro de ano em 

curso. 

E em seguida vieram mais perguntas que prontamente foram respondidas, de forma 

clara e precisa, pelo ilustre presidente. 

 - Como foi a transição das pastas entre o antigo elenco para o actual? 

- Não foi fácil, muita coisa ficou por se esclarecer, muitos documentos em falta, 

relatórios escassos, falta de clareza nas actividades, cofres quase vazios, por isso que 

estamos por fazer uma auditoria interna para apurar a veracidade dos factos, disse o 

ilustre Presidente.  

- Vocês tem ido trabalhar na Federação? 

- A resposta foi positiva e se acrescentou que estávamos na FMA naquele momento da 

reunião.  

- Existe o registo dos recordes nacionais? 

A resposta foi que não existiam tais registos, exceptuando os do Alberto Mamba e 

Crave Machava, mas que neste momento o elenco está a trabalhar no sentido de 

conseguir reunir todos os recordes e fazer o seu registo, para depois disponibilizar nas 

diversas plataformas da instituição, em particular na página web. 

- Existem Computadores na Federação? 
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A resposta foi negativa, que não existia nenhum computador institucional, mas nos 

socorremos nos computadores individuais, do Presidente e da Secretária Geral para se 

fazerem as actividades das quais se necessita de um ou mais computadores. Mas ja 

temos alguns contactos para adquirir uns três (3) computadores por via de um 

empresário, mas que isso levará algum tempo para se materializar, por isso que 

gostaríamos de pedir apoio nesse sentido.  

-Quantas vezes o Presidente se faz presente na Federação? 

A resposta foi que ele se fazia presente todos os dias de manhã, exceptuando nas terças 

e quintas-feiras que tem ido no período da tarde. 

- Quem tem acesso aos emails enviados a FMA? 

O Presidente respondeu que nesta fase só ele tem acesso aos emails da instituição, pois 

ainda não está garantida uma internet fixa na Federação, mas que já tem um acordo com 

a Movitel, uma empresa de telefonia móvel, que irá disponibilizar a internet a 

instituição, e dessa forma a Secretária Geral também terá acesso directo aos emails da 

instituição.  

- Sabes quais são as tuas obrigações para connosco? 

O ilustre Presidente respondeu que sabia, que tem todo o conhecimento pois é pouco 

similar ao do Secretário-geral, cargo esse que já exerceu no mandato do Shafee Sidat, 

que é o de enviar relatórios as Federações Internacionais, enviar os relatórios de contas, 

e alguns documentos, participar em eventos internacionais e muito mais. 

- Quanto encontraram na conta da instituição? 

Na conta encontramos apenas 25 mil meticais e 300 dólares norte americanos. 

- No ano passado o antigo elenco enviou-nos um projecto que até a sua saída não 

concluíram a realização do mesmo, gostaríamos de saber se vocês irão continuar a 

executar esse projecto ou não? 

Este mandato é de continuidade, mas devemos ver se o projecto vai de encontro com o 

que nós nos propusemos a fazer em nosso manifesto eleitoral, que é a massificação da 

modalidade. Então caso seja nessa linhagem, iremos dar seguimento a esse projecto, 

disse o Presidente. A Patrícia disse que iria enviar o projecto e as actividades realizadas, 

para o email da Federação, para se avaliar e decidir-se iremos dar seguimento ou não.  

- O país tem Photo Finish? 

O país não tem um Photo Finish em uso, apenas existe o que foi usado nos jogos 

Africanos e que tem em falta alguns componetes. 

- No elenco do Shaffee, a World Atletics disponibilizou um valor de 25 mil dólares para 

a aquisição de um novo photo finish, e tivemos informação que haviam adquirido um 

em Taiwan. 
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Sim ouve esse valor enviado ao país, entrou na conta da FMA, mas foi nas vésperas da 

realização das eleições na FMA, e aquele elenco não continuou em actividade, deixando 

esse valor nos cofres da FMA para outro elenco fazer a compra. E quanto a aquisição 

em Taiwan, isso não passou de mera intenção, nunca chegou a se adquirir. 

O elenco passado herdou na conta, cerca de 39 mil dólares, que eram os 25 mil dólares 

do Photo Finish e mais 14 mil dólares para as despesas institucionais. 

Mas soubemos por fontes do elenco passado, que na visita que o Dr a G efectuou ao 

país, ele teria dito que o país não precisava do Photo Finish, e que aquele valor para a 

sua aquisição, poderia ser alocado em outras despesas referentes a Federação, disse o 

ilustre Presidente Kamal. 

O Dr G disse que não era verdade essa afirmação, que quando ele esteve no país, foi 

informado que não havia dinheiro algum nos cofres da Federação e que o elenco de 

Shaffee não havia deixado nada na conta, 

Mas o Presidente disse que era portador dos extractos bancários dessa altura que 

sustentam a sua afirmação, e que havia de enviar para a World Atletics até próxima 

semana. 

O Presidente disse que é por essas e outras que ele precisa fazer uma auditoria as contas 

da Federação, para poder apurar os factos.  

O Dr G disse que o novo elenco não devia parar com as actividades porque ainda espera 

os resultados da auditoria.  

O ilustre Presidente respondeu que já estão em curso vários projectos por executar, um 

de formação de monitores, e que já havia enviado um projecto de massificação, virado 

as escolas para o email da Débora da World Atletics e fará questão de fazer o reenvio 

para a Dr Patrícia e o Dr G para também poderem dar o seu devido encaminhamento.  

- Vocês já foram ou tem ido visitar a página da World Atletics? 

A resposta foi positiva, o Presidente disse que tem ido visitar a página para poder ter um 

guião de actuação.   

- A Patrícia disse que tem no email uma janela que sempre partilha novidades de 

actividades,informações, regras, e vários documentos, e por meio dessa plataforma 

podemos fazer os downloads, mas ela fará questão de enviar o link de acesso directo a 

plataforma.  

Depois disso vieram os diversos. 

 O Presidente disse que irá fazer a apresentação formal dos membros aquela instituição, 

e no mesmo momento irá dar a conhecer todas as necessidades da Federação, que o fará 

até a próxima semana. Tem ainda que partilhar no email da World Atletics, um resumo 

de todas actividades instituicionais, as de massificação da modalidade (formação de 

Monitores, Treinadores, Atletas, Juizes e Arbitros). 
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A Patrícia disse ficariam a espera de todos os documentos necessários e apelava a 

apresentação e partilha de informações sobre o novo elenco, pois eles só tem 

conhecimento sobre ele, mas ainda não havia sido feito uma partilha formal sobre o 

mesmo, para aquela instituição Internacional.  

E findo esta apresentação, ouve espaço para as despedidas finais e o desejo de um bom 

início dos trabalhos para o novo elenco, quando o relógio marcava 15 horas. 

 

  

Secretário da Mesa                                       Presidente da Mesa 

            Eurico Mário                                                           Geraldo Alberto 

       _______________________                                       _______________________ 

 

 

Maputo,23 de Outubro de 2021 


