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  André Mulungo

O homem feito refém recentemen-
te pela Renamo na sua antiga base, 
no interior do posto administrativo 
de Vunduzi (em Gorongosa), onde 
se encontra a residir actualmente o 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 
foi confirmado como sendo mem-
bro do Serviço de Informação e Se-
gurança do Estado (SISE), e estava 
em missão de busca de informação.

A confirmação é do actual co-
ordenador dos ex-operacionais do 
Serviço de Informação do Estado 
(SISE), Adolfo Beira, em entre-
vista ao Canal de Moçambique.

Adolfo Beira explicou que a jus-
tificação daquele homem segundo a 
qual caiu na base da Renamo à pro-
cura de um curandeiro de nome Sa-
matendje para lhe agradecer por conta 
de um trabalho que lhe tinha feito na 
década de 70, não constitui a verda-
de. O nosso entrevistado sustenta as 
suas afirmações dizendo que “Sama-
tendje existiu, sim, mas na década 
90 e a década 70 que ele fez alusão 
talvez não tivesse idade suficiente 
para procurar um curandeiro”, disse.

“Tratou-se de um espião desprovido 

de técnicas para obter informações do 
interesse do País,” disse Adolfo Beira.

O homem em causa é identificado 
pelo apelido de Mulhanga. Reside 
nas imediações da Ponta Vermelha, 
o palácio presidencial, na cidade de 
Maputo. Trabalha actualmente no 
Gabinete de Estudos do Ministério 
do Interior, mas quando foi neu-
tralizado pelos homens de Afonso 
Dhlakama, no perímetro da zona 
onde reside o líder da Renamo actual-
mente, disse que era funcionário dos 
Caminhos de Ferro de Moçambique.

Uma fonte contou ao Canal de Mo-
çambique que o Sr. Mulhanga é es-
pião de longa data, formado na China 
em reconhecimento e durante a pre-
sidência de Joaquim Chissano esteve 
afecto à Casa Militar como um dos ho-
mens da equipa de avanço para locais 
onde o chefe de Estado iria de visita.

Mulhanga foi feito refém junta-
mente com alguns membros da sua 
família e só foi solto mediante a inter-
venção da Polícia a nível da cidade da 
Beira. Uma fonte disse que a esposa de 
Sr. Mulhanga, que estava na sua com-
panhia, é também agente da Polícia.

Actual SISE é inoperante

Segundo a nossa, Adolfo Beira, a 
neutralização de um agente do SISE 
pela Renamo mostra que esta insti-
tuição “é actualmente inoperante”, 
“razão pela qual acontece em Mo-
çambique todo o tipo de crime, desde 
mortes a agentes da Polícia, assaltos 
a bancos e até sequestros”, disse o 
ex-operacional do SISE numa en-
trevista ao Canal de Moçambique.

“É vergonhoso e perigoso o que 
aconteceu com o homem feito re-
fém em Vunduzi, porque a partir do 
momento que um informante do Es-
tado cai nas mãos do inimigo, corre-
-se sérios riscos dele passar grandes 
segredos do Estado e praticamente 
vender o País”, disse Adolfo Beira.

Beira disse que o SISE actual 
está cheio daquilo que ele chamou 
de “nabos”, porque na sua opi-
nião o SISE tem uma missão que 
é detectar todo e qualquer plano 
que atente contra a soberania da 
Nação, mas agora não acontece.

O nosso entrevistado vai longe ao 
afirmar que o SISE está, à semelhança 
de outras instituições, partidariza e to-
talmente virada aos interesses do parti-
do Frelimo. (Canal de Moçambique)

No posto administrativo de Vunduzi

“Homem feito refém pela 
Renamo é do SISE”

Aviso Importante
O Canal de Moçambique, semanário que habitualmente se publica às quartas-feiras, nas próxi-
mas duas semanas, por ocasião das Festas do Natal, Dia da Família e Ano Novo, vai ser posto 
em circulação, excepcionalmente, nas segundas-feiras, 24 de Dezembro e 31 de Dezembro, 
respectivamente.
A primeira edição de 2013 sairá no dia 09 de Janeiro, quarta-feira. E daí em diante o Canal de 
Moçambique continuará a estar à disposição dos assinantes e leitores em geral em todo o país, 
todas às quartas-feiras, como habitualmente.
Informamos às Agências de Publicidade e antecipadamente agradecemos a melhor compreen-
são com as nossas prévias desculpas pelos transtornos que lhes possamos causar, que aceitare-
mos publicidade até 23 e 30 de Dezembro de 2012, às 12 horas, para as edições dos dias 24 e 
31 de Dezembro, respectivamente.
Aos revendedores (Agentes em Maputo, Delegações e Agentes de todas as províncias do país) 
pedimos que tomem em consideração este aviso tendo em conta que as encomendas deverão 
chegar aos destinos pelos circuitos habituais com a antecipação anunciada.
Aos ardinas pedimos que considerem que o Canal de Moçambique nessas duas semanas estará 
à disposição nos locais habituais a partir das 05h30 horas de 24 e 31 de Dezembro de 2012.

A todos aproveitamos para agradecer a compreensão e colaboração dispensadas e fazer 
votos de FESTAS FELIZES E PRÓSPERO ANO NOVO. 

Canal i, Lda.
Maputo, 18 de Dezembro de 2012

publicidade
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(Continua na página seguinte)

Na qualidade de jurista impulsionador e coordenador do que acabou transformando-se na “Lei 
de Probidade Pública”, uma das várias leis que constava do Pacote Legislativo Anti-Corrupção 

elaborado pela UTREL que “Buda” dirige, agora em vias de vir a ser dissolvida

Académico, juiz de carreira, 
ex-vice presidente da Assembleia 
da República na primeira legis-
latura pós primeiras eleições plu-
ralistas em 1994, defendeu com 
garra o processo que levou à pro-
mulgação da Lei de Probidade 
Pública, uma das várias que in-
tegram o Pacote Anti-Corrupção 
desmembrado pela bancada do 
Partido Frelimo no Parlamento.

A decisão do Conselho Edito-
rial do Canal de Moçambique, 
que levou à escolha de Abdul 
Carimo Mahomed Issa (“Buda”) 
como FIGURA DO ANO, deve-
-se ao silencioso mas profun-
do trabalho que empreendeu 
juntamente com a sua equipa, 
na Unidade Técnica da Refor-
ma Legal (UTREL). A UTREL 
é um núcleo da reforma legal 
adstrito ao Ministério da Justi-
ça que está a mudar e promete 
mudar ainda mais a legislação 
no País, se não acabarem por 
destrui-lo, como indicam notí-
cias que nos chegam e atestam 
estar em curso um processo 
de intenção com esse sentido.

Desempenhando papel funda-

mental na prevenção e combate 
à corrupção – esse grande can-
cro da Administração Pública, 
que o presidente da República 
e presidente do Partido Frelimo, 
Armando Guebuza, diz ser ape-
nas conversa (“A corrupção em 
Moçambique é só conversa”).

A UTREL foi criada pelo 
Governo em 2002, duran-
te o mandato do então chefe 
de Estado Joaquim Chissano. 

O Governo de Armando Gue-
buza, enquanto se trabalhou na 
elaboração de leis, aceitou man-
ter a UTREL, mas agora que as 
repercussões começam a surgir 
e na sua esteira os corruptos e 
corruptores começam a estar 
abrangidos por leis que apenas 
dependerá da Procuradoria-
-Geral da República e dos Tribu-
nais aplicar – ainda com muito 
por levar à forma de Lei – pre-
para-se a extinção da UTREL.

Embora o mérito da lideran-
ça da UTREL caiba a Abdul 
Carimo Mahomed Issa, quere-
mos ainda associar à escolha 
desta FIGURA DO ANO, to-
dos os que contribuíram para 

que o País disponha hoje de 
uma Lei de Probidade Pública.

Abdul Carimo Mahomed Issa 
soube levar a UTREL a cumprir 
o seu papel acima da média, se 
compararmos com outras unida-
des técnicas ou comissões de re-
forma criadas pelo Governo que 
simplesmente têm servido como 
sorvedores de dinheiros públicos, 
sem que se possa ver nos seus de-
sempenhos resultados palpáveis.

Mais ou menos no mesmo 
período em que foi criada a 
UTREL e Abdul Carimo foi no-
meado director da instituição, 
foram criadas outras unidades 
semelhantes cujos desempenhos 
não ficam para a história, senão 
apenas os relatos de mau uso de 
fundos do Estado e de doado-
res, alocados para as Reformas 
(Ver “caixa um” para exem-
plos de Reformas falhadas).

Passados 10 anos no silêncio 
de trabalho técnico muito pro-
fundo e combinado com lobby 
político, a UTREL conseguiu fa-
zer aprovar, primeiro no Conse-
lho de Ministros em 2011, e neste 
2012, na Assembleia da Repúbli-

ca, um conjunto de leis que estão 
a soprar como vento que faz as 
galinhas mostrarem as cloacas… 

O chamado Pacote Anti-Cor-
rupção, que está a dar que falar 
hoje e a levar figuras que sem-
pre se refugiaram na ausência 
da lei para se fazerem passar 
por “santos” e a cometerem as 
mais infames atitudes como de 
acumulação de cargos no poder 
executivo e no poder legislativo, 
duplicando e às vezes triplican-
do salários no Estado, é trabalho 
da UTREL, sob liderança de 
Abdul Carimo Mahomed Issa.

Nos 10 anos do funciona-
mento da instituição a UTREL 
conseguiu elaborar e fazer apro-
var no Conselho de Ministros 
o Pacote Anti-Corrupção, um 
conjunto de leis fundamentais 
para a denúncia, prevenção e 
combate à corrupção que a todo 
o custo a comissão parlamentar 
liderada por Teodoro Waty – um 
dos abrangidos pelo que a legis-
lação, se aprovada, acabará por 
impedir – está a todo o custo a 
tentar barrar, escudada por todo 
um “exército” de corruptos aco-
corados na liderança do próprio 
Estado aos mais diversos níveis. 

O Pacote Anti-Corrupção 
aprovado a 26 de Julho de 2011 
pelo Conselho de Ministros in-
cluía proposta de Lei de Protec-
ção de Vítimas, Denunciantes 
e Outros Sujeitos Processuais; 
Proposta do Código de Ética 
do Servidor Público, que veio a 
ser chamada Lei de Probidade 
Pública, propostas de Revisão 
do Código Penal e de alteração 
do Código do Processo Penal e 
propostas de alteração da Lei Or-
gânica da Procuradoria-Geral da 
República e do Estatuto dos Ma-
gistrados do Ministério Público.

Este pacote traz avanços fun-
damentais para o combate à cor-
rupção no país, só para dar exem-
plo pela primeira vez o Código 
de Ética do Servidor Público que 
veio a ser designado de Lei de 
Probidade Pública introduz prá-
ticas que há muitíssimo tempo 
fazem falta num Estado de Direi-
to e Democrático como quer ser 
Moçambique. Regula e proíbe os 
casos de conflito de interesses; 

obriga a declaração pública de 
bens; proíbe incompatibilidades 
no exercício de funções públi-
cas dos dirigentes públicos, etc.

O Pacote Anti-Corrupção, ain-
da que por ora seja apenas na 
letra – já que na prática caberá 
ao poder executivo a execução 
preventiva e ao Judicial a sua 
aplicação aos prevaricadores – 
acaba no fundo por criar condi-
ções para que o enriquecimento 
ilícito acautelado ou punido. 
Até aqui a impunidade permi-
tiu que a corrupção e o assalto 
aos bens públicos se tornassem 
praticamente endémicos no 
País, perigando, sobretudo, o 
futuro das gerações vindouras. 

Os predadores do Estado a 
soldo do Governo do dia fa-
ziam e desfaziam e as pró-
prias instituições de Justiça 
se viam limitadas. Daqui em 
diante resta ver-se o que irá su-
ceder com o instrumento que 
Abdul Carimo fez germinar.

Tentativa de sabotar 
trabalho da UTREL

Se no Conselho de Ministros, 
onde contou com patrocínio da 
ministra da Justiça, Benvinda 
Levy, o Pacote Anti-Corrupção 
passou tal como proposto pela 
UTREL, já na Assembleia da 
República o trabalho da UTREL 
foi coarctado pelos deputados 
do partido Frelimo mal-inten-
cionados que são visados pelas 
matérias. Primeiro tentaram fa-
zer alterações que visavam en-
cobrir as suas práticas infames 
tais como acumulação de cargos 
no Legislativo e no Executivo. 
Depois chagaram a agendar a 
discussão e aprovação das diver-
sas leis que compõem o pacote, 
em pedaços, reduzindo assim o 
alcance da aplicabilidade das 
leis. Mas mesmo assim não es-
caparam à exposição e proibi-
ção das acumulações de cargos.

Um caso concreto tornou-se 
particularmente escandalosa e 
de uma falta de probidade ex-
trema: o do deputado do partido 
Frelimo que lutou ferozmente 

Figura do ano

Abdul Carimo Mahomed Issa

Abdul Carimo, director da Unidade Técnica de Reforma Legal
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Margarida Talapa Manuel Tomé Mateus Kathupa

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

De imediato, a Lei elaborada 
pela UTREL atinge directa-
mente os seguintes desonestos 
que sendo deputados, exercem 
outros cargos a nível do Estado, 
incluindo alguns que são presi-
dentes ou membros de conse-
lhos de administração de em-
presas ou instituições públicas. 

Margarida Talapa

A chefe da bancada parla-

mentar do Partido Frelimo na 
Assembleia da República é 
uma das que acumula cargos e 
por isso é visada directamente 
pela obra da UTREL. Talapa é  
membro da Comissão Perma-
nente da Assembleia da Repú-
blica, membro da Comissão 
Política do Partido Frelimo e 
ainda exerce funções na empre-
sa pública Mcel. É Administra-
dora Não-Executiva da Mcel.

A entrada em vigor da Lei 

da Probidade Pública impli-
ca a cessação de funções de 
Talapa em um dos lados. Mas 
nem ela se define nem Gue-
buza põe os pontos nos iis…

Manuel Tomé

Era apontado como um dos 
possíveis candidatos da Freli-
mo à Presidência da República. 
No Congresso fez marcha atrás. 
Antigo chefe da bancada da 

Frelimo na legislatura passada é 
actualmente Deputado e mem-
bro da Comissão Permanente 
na Assembleia da República. É 
administrador Não-Executivo 
da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa (HCB). Com a Lei da 
Probidade Pública vai ter que 
optar entre parlamento e HCB, 
mas ainda não optou. Guebuza 
– como chefe do Governo, nos 
termos da Constituição – tam-
bém vai continuando calado 

sendo assim cúmplice. Está a 
violar a Lei que como presi-
dente da República promulgou.

Mateus Kathupa

Deputado e membro da Co-
missão Permanente na As-
sembleia da República onde é 
porta-voz, é simultaneamen-
te Presidente do Conselho da 

Os desonestos desnudados pela lei da UTREL

contra o avanço do Pacote Anti-
-Corrupção, Teodoro Waty, que 
é presidente da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Di-
reitos Humanos e de Legalida-
de na Assembleia da República. 
Cabia-lhe a maior responsabili-
dade na elaboração do parecer 
da aprovação das leis do Pacote 
Anti-Corrupção, fazer as devi-
das alteração e submeter ao ple-
nário e usou as suas funções para 
proteger as suas próprias ambi-
ções, estando ele em flagrante 
evidência no que toca à falta 
de probidade ao acumular fun-
ções no Parlamento e na LAM.

Foi a comissão liderada por 
Teodoro Waty que o Pacote 

Anti-Corrupção saiu 
coarctado em pedaços. 

O próprio Waty está até agora 
numa situação clara de conflito 
de interesses. Ele é simultanea-
mente presidente do Conselho 
da Administração da empresa 
Linhas Aéreas de Moçambi-
que e deputado da AR. Defen-
deu que era preciso mais tempo 
para aprovar o Pacote Anti-Cor-
rupção como forma de defen-
der os seus próprios cargos.

Outra deputada da Frelimo, 
também a flutuar na improbi-
dade, que fez ataque directo ao 
Pacote Anti-Corrupção é Mar-
garida Talapa. Discursando na 
AR disse: “Nós” (os deputados 
da Frelimo) não vamos aceitar 
pressão”. Isso no momento em 
que toda a sociedade estava an-

siosa para ver o posicionamento 
dos deputados que seriam afec-
tados pela lei que se pretendia 
ver aprovada. Defendiam os 
“taxos” com unhas e dentes e 
muitos deles estão hoje em vio-
lação da lei a coberto do pró-
prio presidente da República 
que não podendo exonerá-los 
de deputados já o deveria ter 
feito no que respeita aos outros 
cargos nas empresas públicas 
ou participadas pelo Estado.

Os deputados da Frelimo 
na Assembleia da República 
conseguiram atrasar e destruir 
parcialmente o trabalho da 
UTREL, mas não consegui-
ram acabar com tudo. Foram 
aprovando as leis do Pacote 
Anti-Corrupção em pedaços. 

As leis aprovadas

Assim, ao gosto do Parla-
mento, especificamente dos de-
putados da Frelimo que são os 
grandes sancionados por este 
pacote, e ao gosto da maioria 
qualificada no Parlamento, o 
Pacote Anti-Corrupção foi apro-
vado em pedaços, deixando ou-
tras leis fundamentais para trás. 

Até ao fecho da VI sessão 
ordinária desta VIII legislatu-
ra, o Parlamento aprovou a Lei 
Orgânica da Procuradoria-Geral 
da República e o Estatuto dos 
Magistrados do Ministério Pú-
blico pela Lei n. ° 14/2012, de 8 
de Fevereiro. Aprovou a Lei de 
Protecção de Vítimas, Denun-
ciantes, Testemunhas e Outros 

Sujeitos Processuais, pela Lei 
15/2012, essa lei que garante a 
protecção às vítimas, testemu-
nhas, denunciantes, declarantes, 
peritos em processo penal e cria o 
Gabinete de Protecção à Vítima.

Já agora na fase final desta 
última sessão do ano, o Parla-
mento, como resultado de muita 
pressão interna e externa, apro-
vou o Código de Ética do Servi-
dor Público, embora tenha vindo 
a alterar o seu nome para Código 
da Probidade Pública, tentando 
desesperadamente desvalorizar o 
trabalho da UTREL. Esta lei que 
é a mais visível do Pacote Anti-
-Corrupção, foi aprovada como 
Lei 16/2012. Encerra dentro de 
si muitos princípios que para 
além prevenirem actos corrup-
tos, vêm dar razão a quem sem-
pre questionou os princípios éti-
cos da elite que governa o País. 
Com a Lei 16/2012 cerca de uma 
dezena de deputados que são si-
multaneamente altos dirigentes 
de empresas públicas ou insti-
tuições do Estado são forçados a 
renunciar a um dos cargos, algo 
que deviam ter feito em consci-
ência própria, mas porque talvez 
não a têm – quiçá por falta de 
civismo – não o fizeram volun-
tariamente. Agora são obrigados 
pela Lei a fazê-lo, mas mesmo 
assim insistem em manter-se em 
todas as funções e o presidente 
da República insiste em não os 
mandar demitir das empresas 
públicas, já que não pode demiti-
-los do Parlamento. Esta passivi-
dade do presidente da República 

está já a sobrar para Armando 
Guebuza. A opinião pública já 
considera que Guebuza está com 
medo de agir por recear os seus 
próprios “rabos-de-palha”… 

É esta lei que eleva o traba-
lho da UTREL a ponto de nós 
nesta Redacção termos decidi-
do eleger o líder da UTREL, 
Abdul Carimo Mahomed Issa, 
FIGURA DO ANO 2012.

Desde a fundação do Estado 
moçambicano, tal proibição 

nunca foi expressa em 
forma de lei. 

Esta lei obriga a declaração 
de bens dos altos dirigentes do 
Estado, antes e depois de as-
sumirem as pastas, dando a 
base legal para a investigação 
do enriquecimento ilícito que 
marca os governantes do País.

No seu preâmbulo a Lei da 
Probidade Pública explicita que 
serve para “sistematizar as nor-
mas que consagram os deveres, 
as responsabilidades e as obri-
gações dos servidores públicos 
para assegurar a moralidade, 
a transparência, a imparciali-
dade e a probidade públicas”.
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Administração da PETRO-
MOC, SA – Empresa Pública. 
Vai ter que optar entre a em-
presa pública e o Parlamento.

Teodoro Waty

A cara da Improbidade. Pre-
sidente da Comissão dos As-
suntos Constitucionais, Direi-
tos Humanos e de Legalidade 
(CACDHL) na Assembleia 
da República acumula com a 
Presidência do Conselho da 
Administração da empresa 
Linhas Aéreas de Moçambi-
que – LAM. É dos que já apa-
receu a assumir que não vai 
respeitar a Lei da Probidade 
Pública que ele próprio como 
presidente da CACDHL tentou 
adulterar e atrasar a sua apro-
vação no Parlamento. “Estou 
de consciência tranquila”, dis-
se Waty à Imprensa quando 
questionado se era abrangido 
pela Lei da Probidade Pública.

Mas face aos pronunciamen-

tos do Procurador-Geral Adjun-
to Taibo Mucobora, em comu-
nicado oficial na qualidade de 
porta-voz da PGR, segundo as 
quais a Lei da Probidade Pública 
abrange a todos e imediatamen-
te, parece que Waty se não dei-
xar pessoalmente um só cargos, 
terá que ser afastado de PCA da 
LAM, compulsivamente, não 
faltando certamente a Armando 
Guebuza nomes que o possam 
imediatamente substituir, nem 
que seja o retorno do anterior 
PCA às funções para acabar 
com a bagunça que ultimamen-
te acontece na nossa chamada 
companhia aérea de bandeja.

Casimiro Huate

Deputado e membro da Co-
missão de Agricultura, De-
senvolvimento Rural, Activi-
dades Económicas e Serviços 
na Assembleia da República 
(CADRES); e PCA do Fundo 
Nacional do Ambiente (FU-

NAB), também terá que op-
tar entre um e outro cargo.

Izadora Faztudo

Deputada e presidente do 
Conselho de Administração da 
empresa Cervejas de Moçambi-
que, empresa participada pelo 
Estado, já veio a público ten-
tar justificar-se alegando que 
não foi indicada pelo Estado 
para PCA, mas o facto é que 
ela está em duas partes. Vai ter 
que optar em um dos salários 
e suas regalias. A Lei fala de 
empresas públicas ou partici-
padas pelo Estado. Embora ela 
não tenha sido nomeada pelo 
Estado para a Cervejas de Mo-
çambique a Lei é clara, abrange 
quem está em empresas pú-
blicas e quem está no Estado. 

Edson Macuácua

O antigo porta-voz do partido 
Frelimo acumula o cargo de de-

putado na Assembleia da Repú-
blica onde é membro da Comis-
são Permanente com regalias 
redobradas e também é admi-
nistrador na ENH – Empresa 
Moçambicana de Hidrocarbo-
netos. É ainda assessor jurídico 
no Ministério do Turismo. A 
Lei, obra da UTREL, obriga-o 
a optar entre o “taxo” na ENH 
e representar os moçambicanos 
que o elegeram para deputado 
na Assembleia da República.

Virgínia Matabele

A antiga ministra da Mulher 
e da Acção Social agora exer-
ce o cargo de vice-presidente 
do Conselho de Administra-
ção do Instituto Nacional de 
Turismo (INATUR) e vogal 
no Banco Nacional de In-
vestimentos (BNI). Já veio 
a público a assumir que está 
abrangida pela Lei da Probi-
dade. Já se definiu. Vai con-
tinuar apenas no Parlamento.

“Estou afectada (pela Lei da 
Probidade Pública) e acho que, 
em devido momento, todos nós 
iremos dar a conhecer qual é a 
nossa posição. A lei foi apro-
vada, deve ser regulamentada 
e cumprida por todos nós, in-
dependentemente de quem está 
directamente afectado ou não. É 
uma lei que todos devem cum-
prir”, disse Matabele ao diário 
“O País”. E sabe-se que já optou.

Estas são algumas das ca-
ras mais conhecidas que 
estão abrangidas pela Lei 
da Probidade Pública. 

Nós sempre fizemos referên-
cia em trabalhos anteriores a 
tudo o que a Lei vem agora re-
gular. Sempre manifestamos o 
nosso desagrado pelo que se es-
tava a passar. Agora a lei elabo-
rada pela UTREL existe. Vem 
dar razão a todos que como nós 
se vinham insurgindo contra 
o que é de senso comum que 
se trata de abusos flagrantes. 

Ao criar bases legais para 
acabar com a desonestida-
de pública, entendemos que a 
UTREL, através do seu direc-
tor, merece a distinção de FI-
GURA DO ANO. Claro que a 
sua obra é desenvolvida desde 
a criação da UTREL em 2002, 
mas é neste ano que os fru-
tos começam a amadurecer…

Parabéns Dr. Abdul Carimo 
Mahomed Issa. Servidores pú-
blicos como o ilustre precisam-
-se neste País de preguiça, arro-
gância e arrogância desmedida.

Destaques

publicidade

(Continuação da página anterior)
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Abdul Carimo Maho-
med Issa é actual Di-
rector da Unidade Téc-
nica de Reforma Legal 
(UTREL) e Director do 
Centro de Arbitragem, 
Conciliação e Mediação. 

Serviu durante cinco 
anos (1994 a 1999) como 
Vice-Presidente da Assem-
bleia da República de Mo-
çambique. Graduado em 
Direito, foi Procurador e 
Juiz de 1987 a 1990, tendo 
igualmente servido duran-
te três anos (1990 a 1994) 
como Juiz do Conselho 
Administrativo de Apela-
ção no Tribunal Interna-

É o caso da COREP – Co-
missão da Reforma do Ensino 
Profissional. Foi criada mais 
ou menos no mesmo perío-
do que foi criada a UTREL. 
Tem como missão reformar 
o ensino técnico profissional 
no país, conferindo-lhe algu-
ma aplicabilidade, mas ao fim 
de uma década não deixou 
história para contar. Zeferino 
Martins, o recém-exonerado 
Ministro da Educação foi a 
figura indicada pelo Gover-
no para dirigir a COREP e 
mudou ele do Gabinete – da 
COREP para o MINED. Dei-
xou o ensino técnico pro-
fissional no mesmo estado. 

Na prática nada mudou 
neste ramo. A maioria das 
escolas técnicas do país conti-
nuam com aspecto de ruínas. 
As máquinas usadas pelos 
alunos são obsoletas e datam 
do período colonial. Os alu-
nos entram e saem das esco-
las técnicas sem saber fazer. 

cional e Jurista da Comis-
são de Inquérito sobre o 
uso da Pena de Morte nos 
Estados Unidos da Amé-
rica, em Boston (1993). 
Conselheiro e membro do 
conselho de administração 
de organizações da socie-
dade civil nacionais e in-
ternacionais, como a Open 
Society Initiative of Sou-
thern Africa (OSISA) e a 
Fundação para o Desenvol-
vimento da Comunidade 
(FDC), Abdul Carimo foi 
um dos fundadores e pri-
meiro presidente da ONG 
Ética Moçambique. (fon-
te: base de dados do CIP)

A promessa era de que no 
ensino técnico as aulas seriam 
30% teóricas e 70% práticas. 
Não passou de promessa. A pro-
messa de reabilitação das infra-
-estruturas das escolas técnicas 
piloto no processo da Reforma 
do Ensino da área também con-
tinua adiada.  Basta visitar algu-
mas escolas e manter contacto 
com os seus formados para ver 
que a Reforma não saiu do papel.

O mercado, especificamente 
os empresários que investem 
no País – nacionais e estran-
geiros – continuam a receber 
recursos humanos de indesejá-
vel qualidade. Dos formados na 
Escola de Jornalismo aos for-
mados nos Institutos ou Esco-
las Industriais, passando pelos 
técnicos contabilidade e adua-
neiros formados nas escolas e 
institutos comerciais, nota-se 
que há grandes deficiências de 
formação. Chegam ao mercado 
cheios de teoria e sem prática 
alguma. O mesmo se diz dos 

técnicos agrários formados nas 
escolas agrárias, onde a falta 
de meios de trabalho para os 
formadores e os formandos é 
a marca, excepto alguns trac-
tores doados pelas agências 
de cooperação internacional.

UTRESP

Mesma situação que se veri-
fica no ensino técnico, aconte-
ce no sector da função públi-
ca, onde foi criada a Unidade 
Técnica da Reforma do Sector 
Público (UTRESP) para re-
formar uma série de aspectos.

Aqui talvez com algumas mu-
danças visíveis principalmente 
na reforma estrutural de insti-
tuições de nível central, onde se 
verificou a construção de edifí-
cios novos como os casos dos 
ministérios da Função Pública, 
Turismo, Juventude e Desportos 
e aprovação e entrada em vigor 
de novos documentos biométri-
cos, nomeadamente o Bilhete 

de Identidade e Passaporte, o 
resto se manteve como antes.

A corrupção nas instituições 
públicas continua altíssima. 
Basta ser utente de serviços de 
INATTER (Instituto Nacional 
dos Transportes Terrestres) – 
antiga INAV, Polícia, hospitais 
públicos, educação primária e 
secundária pública, enfim, um 
pouco por todos os serviços 
públicos, quem é utente sabe 
que é preciso “pagar refresco” 
aos funcionários locais para ter 
algum atendimento razoável.

No capítulo da profissionali-
zação da função pública, tudo se 
mantém na mesma. Desde a for-
mação dos funcionários e agen-
tes do Estado, apesar da criação 
do ISAP – Instituto Superior da 
Administração Pública e revi-
talização de IFAPAs – Instituto 
de Formação em Administração 
Pública e Autárquica, a pirâmi-
de de formação dos funcioná-
rios do Estado continua muito 
gorda na parte que retrata os 

funcionários com formação 
primária e básica e média e 
muito afunilada na parte que 
retracta funcionários com 
formação média e superior.

No capítulo da descentra-
lização e reforço do poder 
local, idem. No essencial-
mente nada mudou. Os go-
vernadores provinciais, os 
administradores e demais 
estruturas locais de poder 
continuam meros aparelhos 
controlados a remoto pelo 
poder central, sem autono-
mia de iniciativa, sem pode-
rem tomar decisões locais.

Pela UTRESP já passaram 
três directores gerais. Ao 
longo de 10 anos teve três 
directores gerais. De Adelino 
Cruz, no início, passou para e 
Engenheiro Gabriel Machado 
e depois para Carlos Nativi-
dade. Todos não conseguiram 
deixar trabalho palpável. Re-
formas não se notam. (Redac-
ção/ Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

Quem é Abdul Carimo  

Casos de reformas sem impacto

publicidade
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As vítimas do juiz Alexandre Jovo

(Continua na página seguinte)

Promotor do julgamento político de Inhambane, dos 38 membros do MDM 

O Juiz Alexandre João Jovo, 
do Tribunal Judicial da Cidade 
de Inhambane fez tudo para ser 
a pior figura do ano de 2012. 
Muitos moçambicanos come-
teram erros ao longo do ano, 
nós inclusive, mas os cometi-
dos pelo juiz Jovo elevam-no 
naturalmente à categoria do 
pior cidadão deste país no ano 
que hoje termina, a carecer uma 
severa punição das entidades 
judiciais do País, como forma 
de se dissociarem das violações 
às Leis cometidas pelo Juiz 
Jovo, e se apartarem da coni-
vência e submissão do Poder 
Judicial ao Poder Executivo.

O Juiz Alexandre Jovo dei-
xou-se claramente manipular e 
influenciar pelo poder político 
do partido no poder. Acabou 
protagonizando o mais vergo-
nhoso julgamento da história 
da jovem democracia moçam-
bicana. Até pode ter recebido 
por isso gratificações materiais 
tal como um terreno em Inham-
bane ou vir a receber futuras 
promoções na carreira, da par-
te de quem lhe encomendou o 
julgamento aos 38 membros 
do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), mas 
na sua carreira – se não houver 
quem tenha a decência de lhe 
pôr fim – vai sempre levar até 
ao túmulo o selo de um juiz-
-corrupto. Se alegar que não fez 

de propósito é, no mínimo, in-
competente e se é incompetente 
deve ser tirado da magistratura.

Sem nenhuma prova apre-
sentada durante o julgamento 
contra os réus, e movido por in-
sensatez da vingança, este juiz 
manteve em cárcere 38 jovens, 
entre eles algumas mulheres, 
durante dois meses, privando-
-os da liberdade, do trabalho 
e fazendo alguns perderem o 
ano lectivo nas escolas que se 
encontravam a frequentar. Ele 
que jurou julgar pela Lei e pela 
sua Consciência, desrespeitou 
a própria Lei, negando recurso 
aos réus e ofendeu a sua cons-
ciência, ao usar a barriga para 
decidir (“Não posso perder o 
meu pão neste julgamento”).

Foi um julgamento arbitrário 
orquestrado pelo caduco po-
der do partido no poder, não só 
para penalizar os jovens indefe-
sos da logística do MDM, mas 
sobretudo para intimidar todo 
aquele moçambicano que futu-
ramente for chamado a votar. 

Este juiz corrupto agiu para 
meter medo ao eleitorado. Agiu 
para que os cidadãos tenham 
medo de votar livremente ao 
chegar o momento de usarem 
o direito constitucional que os 
assiste, de fazerem uma escolha 
livre, sem terem de se preocupar 
pelo facto da sua escolha não 
coincidir com o partido no poder.

Os 38 membros do MDM que 
foram condenados pelo Juiz 
Jovo eram logísticos que duran-
te o dia da votação nas Eleições 
Autárquicas Intercalares de 18 
de Abril de 2012 se encontra-
vam em missão de garantir o 
apoio aos delegados de candi-
datura do candidato do Partido 
MDM à Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Inham-
bane, Fernando Nhaca, distri-
buindo-lhes água e alimentação 
para permitir que se mantives-
sem em seus postos de fiscali-
zação do processo, nas mesas 
de votação, desde a madrugada 
em que se iniciou implantação 
e abertura das urnas e das me-
sas de votação até ao momento 
de contagem de votos e apura-
mento dos resultados parciais.

Nas diferentes sentenças que 
a 5 de Outubro de 2012, o Juiz 
de Direito da 1ª Secção do TJCI, 
Alexandre Jovo, em nenhum 
momento conseguiu ver pro-
vado o envolvimento dos réus 
(feitos por uma Polícia também 
subserviente) em actividades de 
campanha no dia das eleições 
intercalares de Inhambane. Não 
houve imagens nem testemu-
nhas independentes que tenham 
visto estes cidadãos a ostentar 
qualquer material propagandís-
tico ou a empreender acções 
de alegada “campanha”. Foi 
uma mera decisão sem suporte 

material que este juiz tomou. 
E assim fez de mais de três de-
zenas de membros do MDM, 
presos políticos em democracia.

E até sentenciou a perda de 
direitos políticos a uma ré, base-
ado num artigo do Código Penal 
por o Artigo 61 da Constituição 
da República o ter feito cair.

As sentenças, todas elas do 
mesmo teor fixou sobre quase 
todos os réus a pena de dois 
meses de prisão efectiva, multa 
no valor de 2.850,00 meticais e 
indemnização a favor do Estado 
no valor de 200,00 MT, sob o 
pretexto de todos eles terem co-
metido um crime de ilícito elei-
toral previsto e punível com a 
pena do artigo 162, nº 2, da Lei 
18/2007, com a epígrafe “Pro-
paganda depois de encerrada a 
Campanha Eleitoral”, que diz: 
“2. Aquele que, no dia das elei-
ções, fizer propaganda política 
nas assembleias de voto ou nas 
suas imediações até 300 metros 
é punido com a pena de prisão 
até 1 ano e multa de meio a 
um salário mínimo nacional.”

Os julgamentos fictícios e 
montados para pôr algemas à 
cidadania foram o culminar 
de detenções em massa prota-
gonizadas por agentes da FIR 
– Força de Intervenção Rápi-
da – e outros agentes da PRM 
durante o dia de votação, numa 
clara intimidação aos cidadãos 
eleitores que estavam pacifica-
mente a exercer o seu direito 
de cidadania: a eleição o futuro 
edil de Inhambane que acaba-
ria por ser Benedito Guimino, 
candidato da Frelimo. As ac-
ções da Polícia foram levadas 
a cabo sem que tivesse havido 
alguma reclamação de pertur-
bação nas assembleias de voto. 
Nada consta sobre perturbação 
às eleições nas actas das assem-
bleias de voto mas o juiz foi 
incapaz de se aperceber disso. 

O juiz ignorou todo o circuns-
tancialismo que rodeou as elei-
ções autárquicas intercalares de 
Inhambane. Durante o dia da vo-
tação, elementos dos grupos di-
namizador, Polícia da República 
e SISE – Serviço de Informação 
e Segurança do Estado actua-
ram irmanados neste processo, 
enquanto elementos da Frelimo 

como o ministro Salvador Na-
burrete passeava a sua classe 
numa mesa de votação, telefo-
nando aos agentes da PRM e os 
orientando sobre a necessidade 
de deter os membros do MDM 
e não só. Mas isso o juiz não 
levou em consideração. O seu 
pão precisa de ser defendido…

Custódio Duma detido mas 
não julgado

Até o Activista dos Direitos 
Humanos e Proeminente Advo-
gado, Custódio Duma, hoje pre-
sidente do Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos, chegou 
a ser detido nas mesmíssimas 
circunstâncias em que o foram 
os membros do MDM, no dia 
das mesmas eleições. Foi man-
tido durante horas numa das 
Esquadras da PRM em Inham-
bane, mas foi depois solto, tal 
como os membros do MDM 
o foram dias depois. Só que 
Duma nunca mais foi chamado 
pelo Tribunal para ser julgado. 
Uma manifestação clara de uma 
justiça que oprime os fracos.

Para mostrar que o julgamen-
to promovido pelo juiz Jovo 
foi mesmo arbitrário e que as 
sentenças proferidas já as tinha 
afinadas muito antes de iniciar 
os julgamentos, este juiz apesar 
de requeridas as interposições 
de recurso, recusou-se termi-
nantemente a admiti-las, emi-
tindo imediatamente mandados 
de condução às cadeia dos réus. 
Nem mesmo numa sentença 
em que consta expressamen-
te que a defesa não prescinde 
de recurso, nem mesmo nes-
sa ele aceitou o recurso, prova 
evidente de que agia de má-fé.

Negado o recurso

Acto contínuo, os réus fo-
ram conduzidos aos calabou-
ços e, logo na madrugada do 
dia 6 de Outubro, numa acção 
psicológica de índole política, 
a PRM transferiu os condena-
dos para várias cadeias civis do 
País. Assim, 5 condenados per-
maneceram na cadeia civil de 
Inhambane, todas as onze mu-

A pior figura do ano

Juiz Alexandre Jovo
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Zuber Luís Boavida, uma das vítimas do juiz Jovo

lheres condenadas foram trans-
feridas para a Cadeia Feminina 
de Ndlavela, na Província de 
Maputo. Enquanto isso, outros 
de sexo masculino foram assim 
distribuídos: 5 para a Cadeia do 
Distrito de Homoine, 5 para a 
Cadeia Distrital da Maxixe e ou-
tros 5 condenados para a Cadeia 
Distrital de Morrumbene. Sete 
dos condenados, sobre os quais 
correm mandatos de captura, 
estão em paradeiros incertos.

Na verdade, contra os 38 
membros do MDM foram ins-
taurados 10 processos-crime 
apenas por se encontrarem em 
Inhambane a prestarem logísti-
ca aos delegados de candidatura 
durante o processo de votação, 
no dia de realização de eleições 
intercalares autárquicas da cida-
de de Inhambane. Para o efei-
to, foram instrumentalizados 
agentes da autoridade policial 
da cidade de Inhambane, pro-
duzindo autos de notícia, como 
forma de legitimar as detenções 
que entretanto aconteceram no 
dia da votação. Mas para que 
um auto de notícia produza os 
seus efeitos fazendo fé em juí-
zo, precisa de ser redigido, ob-
servando a forma e requisitos 
fixados no artigo 169 do C.P.P. 
(Código do Processo Penal), e 
no Dec.-Lei nº 35007, art. 2.º.

“A figura de auto de notícia 
está prevista nas disposições 
dos artigos 166 a 169, do C.P.P. 
O auto de notícia serve para 
iniciar a acção penal quanto às 
infracções que devam ser julga-
das em processo sumário, nos 
termos do nº 2, do artigo 2 do 
Dec.-Lei nº 35007. Neste caso, 
a remessa ao tribunal equivale, 
para todos os efeitos, à acusação 
em processo penal. Portanto, o 
conceito de auto de notícia deve 
extrair-se dos textos das dispo-
sições dos artigos 166 a 169, do 
C.P.P. Estas disposições deter-
minam que o sujeito autuante 

deve reunir, cumulativamente, 
os seguintes requisitos: 1. Ser 
autoridade, agente da autoridade 
ou funcionário público; 2. Estar 
no exercício das suas funções; e, 
3. Presenciar qualquer infração.

Este sujeito autuante, ao 
presenciar a infracção, 

deve indicar:

1. Quais os factos que consti-
tuem a infracção;

2. Em que dia, hora e local 
ocorreu;

3. Em que circunstâncias 
(*modo, forma, método, meios) 
foi cometida;

4. O nome, estado, profissão, 
naturalidade do infractor;

5. O nome, estado, profissão, 
naturalidade do ofendido;

6. O nome, a qualidade e resi-
dência da autoridade, agente da 
autoridade ou empregado públi-
co que a presenciou;

7. Nomes, estado, profissão e 
residência ou outros sinais que 
as possam identificar de, pelo 
menos, duas testemunhas que 
possam depor sobre esses fac-
tos; e

8. Assinatura de quem levan-
tou o auto, pelas testemunhas, 
se for possível e, pelo infractor, 
se quiser assinar.

No que toca aos autos de notí-
cia levantados pelos agentes da 
polícia de Inhambane, verifica-
-se que faltaram os requisitos 
indicados nos números: 4 – que 
factos ou condutas foram come-
tidos e considerados crimes; 5 – 
hora e local dos factos; 6 – em 
que circunstâncias foi cometido 
o tal crime; 11 – nomes de, pelo 
menos duas pessoas que tenham 
presenciado o crime; e 12 – assi-
natura das tais testemunhas e do 
infractor, hoje considerado réu.

Ainda é sintomático que to-
das as sentenças tenham o mes-
mo teor e a mesma condenação, 

com penas não remíveis, na 
ordem de dois meses para cada 
um e com prisão efectiva e en-
caminhados directa e imediata-
mente à cadeia apesar de todos 
os esforços encetados logo após 
a leitura das sentenças no sen-
tido da interposição de recurso, 
o que, aliás, havia sido solicita-
do pela defesa, em obediência 
ao disposto no artigo 561 do 
C.P.P. e de os depoimentos te-
rem sido reduzidos a escrito nas 
actas. É ainda sintomática que 
desde a condenação tenha sido 
montada uma máquina tal, que 
de imediato a PRM tenha dis-
ponibilizado meios para trans-
ferir os condenados, distribuin-
do os reclusos a seu bel-prazer 
pelas penitenciárias do País.

Isto mostra que este juiz 
aceitou ser instrumento de um 
regime intimidatório, assassi-
nando a jovem democracia mul-
tipartidária que ainda procura 
se estabelecer num país onde 
o regime governante parece 
ter muito apetite pela ditadura.

Frelimo mantém a campanha 
eleitoral até hoje mas entida-
des competentes não actuam

 
Enquanto os membros do 

MDM foram condenados em 
Tribunal por alegada campa-
nha eleitoral depois do seu tér-
mino oficial (48 horas antes da 
votação), o partido no poder, 
Frelimo, mantém na cidade de 
Inhambane a campanha elei-
toral de Benedito Guimino, 
em muitos cantos da cidade 
quando se sabe que este ano 
deverá haver eleições e o mes-
mo candidato da Frelimo pode 
voltar a perfilar-se. Na praça 
da OMM, para quem sai da ci-
dade em direcção à praia do 
Tofo, existe até hoje um “ou-
tdoor” publicitário da Freli-
mo apelando “vota Guimino”.

Mas isto sucede um pouco 

por todo o país. Mesmo em 
Maputo está cheio de “outdo-
ors” publicitários pedindo voto 
em Guebuza. Remontam às 
eleições gerais de 2009. O Ca-
nal de Moçambique já questio-
nou a respeito desta situação 
o Procurador-Geral da Repú-
blica (PGR), Augusto Paulino, 
e o Presidente da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE), 
João Leopoldo da Costa, sobre 
a legalidade da manutenção da 
propaganda eleitoral da Freli-
mo de uma forma permanente. 
Ambos disseram que isto era 
ilegal, conforme manda a lei, 
mas nem um nem outro ou-
sou acusar criminalmente o 
Partido Frelimo pela campa-
nha eleitoral fora do período. 

Caso está na PGR

Os advogados dos réus apre-
sentaram recurso de apelação ao 
Procurador-Geral da República, 
na sua qualidade de guardião da 
legalidade, a denunciar a viola-

ção do código do processo penal 
pelo juiz Jovo ao negar recurso 
aos réus e o caso está a correr 
seus trâmites, devendo chegar 
ao Tribunal Supremo e se o 
bom senso prevalecer tudo indi-
ca que este juiz ainda irá pagar 
pelo seu mau trabalho à nação.

Mas para já, um juiz que 
priva de liberdade dezenas de 
almas humanas sem nenhuma 
prova palpável contra eles, faz 
perfeitamente a imagem do pior 
cidadão moçambicano do ano, 
pelo menos dos que suas acções 
são publicamente conhecidas.

Informações na posse do Ca-
nal de Moçambique dão conta 
de que a PGR vai agir junto do 
Tribunal Supremo para as sen-
tenças serem anuladas. Estas 
duas instituições, Tribunal Su-
premo e PGR, ainda têm ao seu 
alcance a possibilidade de sal-
var a imagem da Justiça. Res-
ta saber o que farão em 2013. 
Resta saber se não deitarão 
estes processos para a lata do 
lixo. (Canal de Moçambique) 

Destaques

(Continuação da página anterior)

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €

Publicidade




