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O engenheiro moçambicano Rui Fernandes, que serviu o País na área das telecomunicações
desde a independência nacional até ao ano 2007, foi distinguido na terça-feira, 4 de Junho,
pela Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), na
categoria “Carreira”.

A distinção, feita durante o XXVII Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas, que teve lugar
na cidade de Maputo no dia 4, resulta do seu contributo no desenvolvimento, expansão,
consolidação e modernização das telecomunicações em Moçambique, através, por exemplo,
da criação e desenvolvimento das empresas TDM-Telecomunicações de Moçambique e
mcel-Moçambique Celular.

Ao lado de outros quadros nacionais, Rui Fernandes contribuiu, igualmente, para o estímulo,
desenvolvimento e modernização constantes do sector, sendo disso exemplo o facto de ter
sido sob a sua liderança que foi lançada a rede doméstica via satélite, a expansão e
digitalização da rede fixa e a primeira ligação de transmissão em fibra óptica em Moçambique
(ligação submarina Maputo-Beira), bem como a primeira operação móvel no País.

Visivelmente emocionado depois de receber a distinção, Rui Fernandes disse sentir-se
honrado com o prémio, principalmente por ter sido atribuído por uma organização que engloba
todos os países de expressão portuguesa: “É um prémio que é instituído pela primeira vez e
que reconhece as carreiras de diversas pessoas que lideraram as organizações das
telecomunicações dos países membros da AICEP”.

Na ocasião, o distinguido realçou o facto de a sua carreira ter sido feita de desafios, tendo em
conta que fez parte dos quadros que garantiram a continuidade das operações das
telecomunicações depois da proclamação da independência nacional, em 1975, para além de
ter o seu nome associado ao lançamento da telefonia móvel no País.
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“Fui um privilegiado. Fiz parte do grupo de quadros moçambicanos que garantiu a manutenção
dos sistemas das telecomunicações logo a seguir à independência, até haver os primeiros
investimentos na área. Participei na criação da TDM e, 15 anos depois, no lançamento da
mcel. Passei toda a carreira a enfrentar os desafios das comunicações em Moçambique e a
liderar um grupo de quadros com capacidades fantásticas, com o apoio do Governo enquanto
accionista e tutela”, explicou Rui Fernandes.

Depois de vários anos ao serviço do País, Rui Fernandes reformou-se e deixou o sector em
2007, com a convicção de que, na altura, “já estavam lançadas as bases para o
desenvolvimento das redes fixa e móvel, bem como da internet e de outros serviços
associados. Penso que conseguimos atingir os objectivos em termos de agenda nacional de
desenvolvimento para o sector”.

Para Rui Fernandes, uma das coisas que o deixam honrado, para além do prémio que lhe foi
atribuído, é testemunhar o desenvolvimento dos quadros que ajudou a formar: “Vê-los a
crescer e a aplicar os conhecimentos que receberam de nós, é a melhor homenagem. Hoje
estão a servir não só as operadoras de telecomunicações e o regulador, mas também outras
empresas que fazem parte da economia do País”.

Durante a cerimónia, foram também distinguidos Jorge Frazão, administrador delegado da
CST-Companhia Santomense de Telecomunicações, na categoria Liderança, bem como os
projectos Portal de Desalfandegamento (CTT-Correios de Portugal), South Atlantic Cable
System (Angola Cables) e RTC Mobile (Rádio e Televisão de Cabo Verde), na categoria
Inovação.

Das empresas que fazem parte da AICEP, em representação de Moçambique, constam a
Tmcel-Moçambique Telecom, SA., Correios de Moçambique, a TV-Cabo, a Televisão de
Moçambique, entre outras. Importa realçar que a AICEP é uma associação internacional que
visa a promoção do estreitamento das relações entre os seus membros, de modo a contribuir
para a harmonização, desenvolvimento e modernização das comunicações no seio das
respectivas organizações, incluindo o apoio directo e efectivo a programas e projectos nos
países de língua portuguesa, através de acções de cooperação para o desenvolvimento.

Actualmente, a AICEP é constituída por 40 operadores de correios, telecomunicações,
conteúdos (televisão) e órgãos reguladores de comunicações dos nove países e territórios de
língua oficial portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,
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Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
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