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Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa  

Visita Moçambique  
 O Presidente da 
República, Filipe Jacinto 
Nyusi, recebe amanhã dia 
04 de Maio de 2016, no 
Gabinete da Presidência 
da República, o seu 
homólogo da República 
Portuguesa, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que 
inicia hoje dia 03 a 07 do 
corrente mês, uma Visita 
de Estado à República de 
Moçambique.  
 

Durante a visita, os dois estadistas 
vão manter conversações oficiais 
onde irão abordar a actual situação 
política, económica e social 
prevalecente em Moçambique e 
Portugal, bem como analisar 

questões relacionadas com a 
situação regional e internacional. O 
Presidente português será, 
igualmente, recebido em audiência 
de cortesia pela Presidente da 
Assembleia da República, Verónica 
Macamo, e irá receber a chave da 

cidade de Maputo. Esta 
constituiu a primeira visita 
a Moçambique, e a um 
país da Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), do 
Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, desde a sua 
tomada de posse como 
Chefe do Estado 
português, a 9 de Março 
de 2016. 
Refira-se que Marcelo Rebelo 

de Sousa foi eleito com maioria absoluta 
à primeira volta, a 24 de Janeiro de 
2016, derrotando, entre outros 
candidatos, António Sampaio da 
Nóvoa, Maria de Belém Roseira, 
Marisa Matias e Vitorino Silva. 

Publicidade  
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HRW pede investigação ao caso dos cadáveres encontrados na Gorongosa 
Pelo menos 15 cadáveres foram 
encontrados ao abandono na região da 
Gorongosa, no centro de Moçambique. A 
área está a ser vigiada por militares, que 
impedem o acesso a uma vala denunciada 
por camponeses na semana passada. 
Quatro cadáveres foram localizados numa 
pequena savana, a cerca de 200 metros do 
cruzamento de Macossa para o interior. Os 
outros foram deixados debaixo de uma 
ponte junto à Estrada Nacional 1 (EN1), a 
principal estrada do país, constaram 
jornalistas da DW África e da agência de 
notícias Lusa no local. "É verdade, vimos os 
corpos", disse um camponês, que não se 
quis identificar. Estavam "a deitar na cova, 
nós chegámos lá e vimos [os cadáveres] 
serem comidos pelos passarinhos". Os 
corpos, em diferentes estados de 
decomposição, não foram identificados; 
alguns deles não tinham roupas. A área está 
a ser vigiada por gente não identificada, mas 
a reportagem da DW África testemunhou a 
circulação na via de viaturas de tropas 
governamentais que complicam o acesso a 
uma vala denunciada por camponeses na 
região. Segundo contaram os entrevistados 
da DW, que praticavam a agricultura e 
garimpo artesanal naquela zona, os corpos 
teriam sido depositados naquela localidade 
desde os finais de dezembro de 2015, mas 
também há corpos que foram ali colocados 
recentemente. 
 

Autoridades negam vala, 
MDM pede investigação 

É a segunda vez no espaço de uma semana 
que são encontrados corpos abandonados 
na região. Na  passada quarta-feira 
(27.04), camponeses disseram ter 
descoberto uma vala comum com uma 
centena de cadáveres localizada na zona 76, 
entre Muare e Tropa, no posto 
administrativo de Canda, distrito da 
Gorongosa, numa área que foi utilizada para 
a extração de areia para a reabilitação da 
EN1. Estaria ainda próxima de uma mina de 
extração ilegal de ouro, entretanto 
abandonada devido aos confrontos na 
região entre as Forças de Defesa e 
Segurança e o braço armado da RENAMO, o 
principal partido da oposição. O 
administrador da Gorongosa, Manuel 
Jamaca, negou, na sexta-feira, a existência 
da vala. Apesar do desmentido, a Comissão 
de Direitos Humanos de Moçambique instou 
o Ministério Público a averiguar os relatos. 

O líder do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), terceiro maior partido 
do país, disse estar chocado com as imagens 
dos corpos abandonados a que teve acesso 
e exige também uma investigação. Daviz 
Simango afirmou que uma equipa do MDM 
seguiu para a Gorongosa, mas não 
conseguiu chegar ao local da vala comum, 
"porque está tudo cercado por militares e é 
preciso muita coragem para circular ali". A 
polícia da província de Sofala prometeu 
iniciar uma investigação para apurar a 
veracidade das denúncias. 

HRW pede investigação ao caso 
dos cadáveres encontrados na Gorongosa 

A organização Human Rights Watch (HRW) 
apelou ontem segunda-feira (02.05.) às 
autoridades moçambicanas para que se 
desloquem ao local onde foram 
encontrados cadáveres e investiguem o 
caso, lembrando-lhes que "semeiam 
dúvidas" quando desmentir é a sua primeira 
reação. Os responsáveis "semeiam dúvidas 
quando a primeira reação deles é desmentir 
a existência de um problema. A impressão 
que nós temos, como observadores 
externos, é que se desmentem estão a 
esconder alguma coisa", disse em entrevista 
telefónica à Lusa Zenaida Machado, 
investigadora da Human Rights Watch para 
Moçambique. Machado deixou um apelo às 
autoridades moçambicanas: "Que 
deixassem de falar a partir das capitais 
distritais para a imprensa e se deslocassem 
ao local e fizessem uma investigação 
independente, profissional sobre a origem 
daqueles corpos na mata". 
 

HRW está a companhar o caso 
A organização de defesa dos direitos 
humanos está a acompanhar o caso, 
seguindo relatos no terreno, mas Zenaida 
Machado prefere não se referir à alegada 
existência de uma vala comum, por não 
haver jornalistas ou investigadores que a 
tenham visto. Já sobre a notícia de corpos 
espalhados na mata, considerou-a 
"preocupante, muito preocupante mesmo" 
e apelou às autoridades para que 
investiguem de quem são os corpos, porque 
é que estão na mata espalhados e quem é 
que os deixou ali. "Nós sabemos que as 
autoridades ficaram de ir ao local, mas até 
agora, pela informação que recebemos, 
ainda não chegou lá nenhuma das 
autoridades que prometeu chegar, o que é 
preocupante", lamentou ainda Zenaida 

Machado, para quem o Estado 
Moçambicano "tem de dar uma resposta" 
perante casos destes. "Não se pode ter um 
Estado que fica mudo perante estas 
situações ou que se limita a desmentir 
quando ainda não se fez ao local", sublinhou 
a investigadora, recordando que apenas 
dois dias depois da alegada descoberta de 
uma vala comum com mais de cem corpos 
houve uma posição oficial das autoridades a 
desmentir o caso. 
 

Investigação deve ser muito clara 
Para Zenaida Machado, o Governo de 
Moçambique deve admitir que o país tem 
um território vasto e complicado e que, 
quando surgem relatos como estes, o 
objetivo não é "necessariamente estragar 
ou atacar a imagem do Estado, mas sim 
alertar para alguns problemas que estão a 
acontecer em locais a que eles 
[governantes] não têm acesso". Insistiu por 
isso na necessidade de a Procuradoria, as 
autoridades moçambicanas e o governo 
local realizarem "uma investigação muito 
clara do que é que se passou e porque é que 
aqueles corpos estão na mata". Admitindo 
que a origem das mortes possa ser o 
garimpo ilegal, já que os corpos foram 
descobertos perto de uma mina de extração 
ilegal de ouro, Zenaida Machado afirmou 
que pode também significar que o conflito 
entre o Governo e a ala militar do principal 
partido da oposição, a Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo), "já passou há 
muito tempo de um conflito entre as forças 
armadas e os homens da Renamo como 
parte de uma operação de desarmamento". 
Caso se confirme que os corpos encontrados 
são de pessoas mortas no âmbito da crise 
militar, trata-se de "um conflito que está a 
atingir civis, está a matar civis está a deixar 
civis espalhados pelo mato", alertou a 
investigadora da HRW. Entretanto, na 
cidade da Beira a situação esta calma nesta 
segunda-feira (02.05.) embora com registo 
de confrontos militares na Gorongosa, 
Cheringoma e Chemba, depois do ataque 
nesta última localidade no sábado (30.04.) 
contra uma viatura civil. No ataque que foi 
atribuído a homens armados da RENAMO, 
uma pessoa foi atingida mortalmente e sete 
outras ficaramferidas. Um dia depois, no 
domingo (01.05.), homens armados também 
tentaram, sem sucesso, ocupar os serviços 
policiais e administrativos em Chemba. No 
local morreram cinco civis. 
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Pronunciamento da CTA sobre a dívida pública 
"É contra-natura que o Estado assuma compromissos de 

pagamento de juros comerciais para a dívida de privados 
contraída no mercado internacional" 

O Governo da República de 
Moçambique partilhou a situação 
económica do País, com ênfase para a 
dívida pública, particularmente a 
externa, bem como as acções que se 
propõe a tomar  para inverter a actual 
situação. Na sua comunicação, o 
Governo mencionou o problema 
estrutural e crónico de o País gastar 
mais do que produz internamente, 
aliado à queda acentuada dos preços 
dos principais produtos de exportação, 
redução do investimento directo 
estrangeiro e da ajuda externa como 
consequência de causas conjunturais a 
nível internacional e, finalmente, as 
secas e cheias aliadas à tensão político-
militar. Segundo o Governo, o valor da 
dívida pública é USD 11,64 mil milhões, 
sendo 85% deste valor correspondente 
à dívida pública externa. Perante este 
esclarecimento sobre o endividamento 
público, a CTA, como representante 
formal do Sector Privado, tem a dizer o 
seguinte: 
A CTA tem vindo a acompanhar o 
desenrolar da problemática da dívida 
pública do País, em particular a dívida 
externa que colocou a já difícil situação 
económica do país a níveis bastante 
críticos.  
A CTA congratula o Governo pela 
informação prestada à Nação. No 
entanto, lamenta o facto de a mesma 
ser tardia e não incluir detalhes que 
permitiriam uma melhor compreensão 
sobre assunto.  
A CTA lamenta o facto de o Governo, 
que defende a abertura ao diálogo entre 
moçambicanos, se tenha pautado por 
uma postura que privilegiou resposta 
aos questionamentos e exigências dos 
parceiros de cooperação, em particular 
o FMI e o Banco Mundial. Ainda assim, a 
CTA apela ao Governo que mantenha a 
sua postura de discutir os nossos 

problemas, primeiro, entre 
moçambicanos e pela via do diálogo. A 
CTA manifesta a sua profunda 
preocupação pela alteração de grande 
parte da estrutura da dívida para não 
concessional, ultrapassando os 3 mil 
milhões de dólares americanos e pelo 
facto de num pais que ainda tem grande 
parte do seu orçamento de Estado 
suportado por doadores é contra-natura 
que o mesmo Estado assuma 
compromissos de pagamento de juros 
comerciais para a dívida de privados 
contraída no mercado internacional.  
A nossa profunda preocupação vai ainda 
para os dados divulgados, que indicam 
que o stock da dívida pública externa é 
três vezes superior às exportações 
anuais, quando comparado a dados de 
2015, incluindo nesta comparação as 
exportações provenientes dos grandes 
projectos.  
Esta situação de gestão pouco criteriosa 
de recursos financeiros nacionais por 
parte do Governo está a afectar, 
estruturalmente, o serviço da dívida 
externa, conduzindo à 
insustentabilidade da dívida pública e, 
obviamente, com risco eminente de 
exacerbar a crise cambial. 
Manifestamos a nosso profunda 
preocupação pelo facto de que, ao 
analisarmos a aplicação do volume de 
endividamento contratado 
recentemente, o mesmo não tem 
impacto nas áreas prioritárias 
apontadas pelo Governo no seu plano 
quinquenal já concertado com os 
parceiros.  
A CTA reconhece o contributo válido 
dos nossos parceiros de cooperação que 
têm ajudado o País na formulação de 
políticas, suprimento do déficit 
orçamental em sectores chave  como 
agricultura, saúde, educação, água e 
saneamento, e desenvolvimento de 

infraestruturas e apela à manutenção 
deste suporte que sem dúvida tem 
impacto no ambiente de negócios. A 
CTA mantém a sua convicção que o 
Povo moçambicano continuará a 
merecer a consideração, atenção e 
confiança dos nossos parceiros de 
cooperação. Neste sentido, apelamos ao 
Governo a engajar-se na normalização 
das relações com todos os parceiros, 
demonstrando que Moçambique é e 
continuará a ser um País credível. A CTA 
recomenda que não se espere pelas 
indicações dos parceiros, mas que, com 
antecedência, se desenhe um plano 
concreto rumo à sustentabilidade da 
dívida e estabilização da despesa. Este 
plano deve mostrar como o papel das 
instituições será reforçado e como 
situações de endividamento 
descontrolado poderão ser evitadas e 
geridas no futuro. O reforço da 
credibilidade de Moçambique a nível 
dos parceiros de cooperação deve 
incluir esforços para demonstrar que 
“somos capazes de resolver os nossos 
problemas”, incluindo a resolução da 
tensão político-militar que ameaça 
qualquer actividade, em particular a 
produtiva e o ambiente de negócios. 
Finalmente, é notório o foco na dívida 
pública externa, porém a CTA alerta 
para maior atenção sobre a dívida 
pública interna que, também, tem 
crescido a um ritmo acelerado, com 
todos os efeitos negativos que pode ter 
na economia e nas gerações vindouras. 
Em relação à produção e produtividade: 
A CTA concorda com o Governo que o 
essencial, neste momento, é a 
concentração total na produção. A 
questão é como fazer esta produção 
aumentar e de quem a responsabilidade 
de liderar esta ruptura de paradigma 
desenhando e implementando acções 
concretas? Continua na pág. a seguir→
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← Continuação da pág. anterior  
Recomendamos que o Governo lidere 
esta acção com um alinhamento 
estreito com o sector privado. O período 
recente do rápido crescimento da nossa 
economia foi acompanhado por uma 
rápida expansão do crédito à economia. 
Infelizmente, este crédito não priorizou 
os sectores produtivos. Se em 2000, o 
crédito concedido à base produtiva, 
nomeadamente à agricultura e à 
indústria ascendia a cerca de 50% do 
total do crédito concedido à economia, 
em 2015 para estes sectores 
representou, apenas, 15%, 
aproximadamente.  
De facto, a forte expansão do crédito 
financiou o consumo e com isso as 
importações, em detrimento da base 
produtiva, porque face às políticas 
promovidas pelo Governo é mais fácil e 
mais rentável agir empresarialmente na 
área de comércio externo (mais 
concretamente no sector de importação 
de bens de consumo) do que no sector 
produtivo.  
Assim, o País é obrigado a tomar 
medidas de reajustamento, com 
destaque para a política monetária. A 
nível da produção, as calamidades 
naturais que abalaram o País podem 
agravar a situação actual de 
necessidade de importações.  
Esforços conjugados com o Sector 
Produtivo na alocação de recursos, 
acesso a sementes resistentes à seca e 
água podem minimizar os efeitos, tendo 
em conta que se aproxima a 2ª 
campanha agrícola. Por isso, a 
concentração total e concertação de 
acções deve ser no sentido de 
maximizar a produção na 2ª campanha 
agrícola.  
Para o Sector Privado produzir, precisa 
de recursos financeiros e estes estão 

cada vez mais escassos e caros no 
mercado. "Prime Lending Rate" (taxa de 
Juro de referência da Banca Comercial) 
média é actualmente, 17,03%. Quando 
comparado com 14,75% no período 
homólogo de 2016, segundo o Banco de 
Moçambique, significa o encarecimento 
do dinheiro e, por via disso, menos 
crédito à produção ou uma maior 
incapacidade no cumprimento das 
actuais obrigações pelo mercado. O 
Governo está a implementar uma 
política monetarista, restritiva, que tem 
como base a necessidade de absorver a 
liquidez do mercado para controlar a 
desvalorização e a inflação. Porém, o 
saldo do Crédito Líquido ao Governo 
cresceu de 23,3 mil milhões de Meticais 
em Dezembro de 2015 para 29,4 mil 
milhões de Meticais em Fevereiro de 
2016, representando um crescimento 
acentuado de 26,2%. Em contrapartida, 
o crédito ao Sector Privado no mesmo 
período reduziu em 0,2%. Este quadro 
não incentiva a produção; ao contrário, 
desvia a liquidez do Sector Privado para 
o Estado o que poderá provocar um 
efeito expulsão do investimento 
privado. A CTA manifesta a sua mais 
profunda preocupação pelo resultado 
das estratégias implementadas pelo 
Governo e reitera o facto de não ser 
possível produzir nestas condições. 
Portanto, a inexistência de politicas e 
estratégias governamentais claras e 
objectivas em relação ao 
desenvolvimento económico 
sustentável dos sectores prioritários, 
não tem proporcionado a necessária 
protecção ao sector produtivo, com 
vista a garantir que Moçambique seja 
auto sustentável, pelo menos nos 
produtos de base utilizados pela 
população. 
Sobre a estrutura da economia: 

A transformação estrutural que se 
pretende deve começar com a redução 
do peso do Estado na economia. Os 
diversos activos empresariais do Estado 
avaliados em 65,8 mil milhões de 
Meticais, distribuídos em IGEPE, 
Empresas Públicas e o Estado, 
representam cerca de 11% do PIB, mas 
a sua lucratividade é bastante baixa, 
considerando-se a Receita de Capital 
canalizados para o Tesouro que 
representaram 1,4% da Receita do 
Estado em 2015. A transformação 
estrutural deve começar por aqui, 
reduzindo os seus activos empresariais a 
favor do Sector Privado. Esta diminuição 
de activos deve ser feita, 
estrategicamente, para os activos em 
sectores com impacto na redução das 
importações. A grande presença do 
Estado na economia desvia-o do 
essencial, que é o de elaboração de 
politicas, fortalecimento do papel das 
instituições para proporcionar o 
desenvolvimento e, por outro lado, cria 
pressão para o aumento da despesa 
pública.  
A CTA, como representante formal do 
Sector Privado, reitera o seu 
cometimento na busca de soluções que 
visam contribuir para reverter a actual 
situação que o País atravessa, tanto a 
nível empresarial, bem como no 
relacionamento com os parceiros de 
cooperação. E, no quadro do Diálogo 
Público Privado, incentiva a comunidade 
empresarial a conceber projectos 
estruturantes que possam dinamizar a 
base produtiva do País (FDS-Fim de 
Semana).  
Pub 

 

Pub. 
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Moçambicanos mobilizam-se contra a crise 
As celebrações do primeiro de Maio em 
Maputo, Moçambique, encheram as 
ruas da cidade. As celebrações do Dia 
Internacional do Trabalhador foram 
marcadas pela descoberta de dívidas 
não declaradas avalizadas pelo Governo.  
As ruas de Maputo foram preenchidas 
por vários grupos de trabalhadores que 
gritavam palavras de ordem como 
“Comeste o dinheiro, vamos ajudar-te a 
pagar”, na marcha do Primeiro de Maio. 
Os populares ostentavam cartazes que 
diziam "Dormi pobre e sem dívida e 
acordei pobre e altamente endividado”; 
“Nunca devi a ninguém e agora devo a 
todo o mundo” e “A dívida é nossa, não 
vimos o dinheiro”. A Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique (OTM 
central Sindical) não escondeu a sua 
indignação em relação à dívida do país 
que ascende, neste momento, a mais de 
11 mil milhões de dólares. Alexandre 
Munguambe, é secretário-geral da OTM 
e critica o facto do país se debater com 
o problema da dívida externa contraída 
em termos não transparentes. "Nós, 
trabalhadores moçambicanos, não 
queremos pagar a factura da dívida 
comercial contraída por empresas. As 
empresas devedoras devem ser 
operacionalizadas e rentabilizadas para 
assumirem o seu pagamento integral”, 
acrescenta. 

Governo reconheceu ter 
emitido garantias para empréstimos 

Está a circular nas redes sociais uma 
convocatória para uma paralização em 
Moçambique nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de 
Maio. Nas últimas semanas, Governo 
moçambicano reconheceu ter emitido 
garantias para empréstimos contraídos 

em 2013 e 2014 pelas empresas 
EMATUM, Proíndicus, e Moçambique 
Asset Management, num valor superior 
a mil milhões de dólares. Na sequência 
da descoberta desses empréstimos 
escondidos, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o Banco Mundial e 
mais recentemente a Grã-Bretanha, 
anunciaram a suspensão de ajudas a 
Moçambique, enquanto o assunto não 
estiver completamente esclarecido. 
 

Sindicatos pedem esclarecimentos 
Os Sindicatos encorajam o Governo a 
continuar a prestar esclarecimentos 
sobre a dívida e ainda a envidar esforços 
com vista a restauração da confiança 
dentro do país e junto dos parceiros 
internacionais. A DW África ouviu alguns 
dos manifestantes que empunhavam 
dísticos protestando contra a actual 
dívida pública do país.  
Nzira de Deus, do Fórum Mulher 
acredita que "a dívida pública vai 
impactar negativamente o país, 
principalmente nos grupos mais 
vulneráveis, como mulheres e 
raparigas". A activista teme que as 
escolas deixem de ser construídas, que 
professores percam o seu emprego e 
que as maternidades não sejam 
construídas. "A nossa vinda aqui é para 
defender os interesses de todos os 
cidadãos, principalmente as mulheres, e 
questionar onde está a responsabilidade 
de quem contraiu a dívida e porque é 
que foi contraída. Até hoje, a dívida não 
tem rosto e então estamos à procura do 
rosto da dívida externa", reforça Nzira 
de Deus. Fernando Menete, da rede 
Ruth Uthende garante que todos os 

participantes do evento estão a ser 
consciencializados para o impacto da 
dívida no dia-a-dia."Já estamos a sentir, 
o custo de vida aumentou. Como uma 
organização, um dos nossos principais 
focos é a área dos transportes e 
mobilidade urbana, pois estamos 
preocupados, visto que este pode ser 
um dos sectores com maior impacto”, 
explica. Também Graça Samo, da 
Marcha Mundial das Mulheres, 
reconhece que neste contexto "o país 
está numa crise tremenda por causa da 
dívida que foi contraída pelos 
governantes". "Nós viemos aqui para 
dizer que queremos justiça, queremos 
que as pessoas responsáveis por esse 
endividamento do país sejam levadas à 
barra da justiça e que sejam tomadas as 
medidas necessárias para que o país 
possa recuperar a sua economia. Não 
queremos que o FMI e o Banco Mundial 
venham tomar as nossas indústrias, a 
nossa terra e que imponham políticas 
que condicionem os processos de 
desenvolvimento do nosso país”, teme 
Graça Samo.  
Na última sexta-feira (29.04), a 
Procuradoria-geral da República 
anunciou que decidiu instruir processos 
para averiguar a legalidade dos 
procedimentos em torno da dívida 
externa ligadas às empresas EMATUM, 
Proíndicus e Moçambique Asset 
Management. Um comunicado de 
imprensa daquela instituição dá conta 
que os processos correm na 
Procuradoria-geral da República 
estando em curso a recolha e análise de 
elementos para a tomada de medidas 
apropriadas nos termos da lei. 
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líder do MDM Daviz Simango 
mostrou-se chocado com imagens de corpos na Gorongosa 

O líder do terceiro maior partido 
moçambicano, o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM), 
diz estar chocado com as imagens de 
corpos abandonados no distrito da 
Gorongosa, província de Sofala, e 
exigiu um apuramento dos factos. 
O líder do terceiro maior partido 
moçambicano, o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM), 
disse, domingo, estar chocado com as 
imagens de corpos abandonados no 
distrito da Gorongosa, província de 
Sofala, e exigiu um apuramento dos 
factos, informa a agência Lusa.  
"Vi as imagens e são chocantes", 
declarou Daviz Simango, reagindo à 
divulgação, pela Lusa, da existência de 
15 corpos deixados ao abandono junto 
da Nacional 1 (N1), a principal estrada 
do país, e perto do local onde 
camponeses da região alegam ter visto 
mais de cem cadáveres numa vala 
comum.  
A presença de militares não permitiu o 
acesso à vala comum descrita pelos 
camponeses, mas era visível uma 
dezena e meia de cadáveres nas 
imediações, espalhados pelo mato e 
alguns deles despidos. Daviz Simango 
avançou que uma equipa do seu partido 
seguiu para a Gorongosa, mas não 
conseguiu chegar ao local, "porque está 
tudo cercado por militares e é preciso 
muita coragem para circular ali". Os 
elementos do MDM descrevem "um 
cheiro terrível" junto da estrada, 

prosseguiu o líder partidário, 
acrescentando não ter "a mínima 
dúvida" da existência da vala comum na 
região e suspeitando que haja outras 
por revelar. "Agora que temos imagens, 
a grande questão que se coloca é saber 
quem matou aquelas pessoas", 
salientou Simango, também presidente 
do município da Beira, capital de Sofala, 
reiterando que é preciso uma 
investigação aos factos, após ter 
exigido, na sexta-feira, na primeira 
reação à denúncia dos camponeses, o 
envolvimento do parlamento e do 
Ministério Público.  
Daviz Simango lamentou ainda os 
desmentidos das autoridades locais e 
agora quer ouvir mais explicações. "Se 
desmentem e não têm culpa no 
cartório, então porque desmentem?", 
questionou.  
O administrador da Gorongosa 
contrariou, na sexta-feira, o relato dos 
camponeses sobre a existência da vala 
comum com mais de cem corpos. 
Segundo Manuel Jamaca, uma equipa 
do governo distrital foi enviada ao local, 
mas não encontrou nada e o Governo 
provincial de Sofala também negou a 
existência de uma vala comum na região 
da Gorongosa. A polícia de Sofala 
anunciou, na sexta-feira, que vai iniciar 
uma investigação para apurar a 
veracidade da descoberta. Apesar dos 
desmentidos, a Comissão de Direitos 
Humanos de Moçambique (CDHM), 
instituição vinculada ao Estado, quer 

apurar a veracidade dos relatos, 
adiantado que, a confirmarem-se, é um 
caso "muito preocupante" e instando a 
Procuradoria-Geral da República a 
investigar. Contactado pela Lusa, o 
presidente da CDHM, Custódio Duma, 
disse que precisa de reunir mais 
informações antes de se pronunciar 
sobre a revelação das imagens dos 
corpos na Gorongosa. Dos 15 corpos 
encontrados por um pequeno grupo de 
jornalistas no local, quatro foram 
largados numa pequena savana, a cerca 
de 200 metros do cruzamento de 
Macossa para o interior, e os outros 
foram deixados debaixo de uma ponte 
próxima da N1. O local onde foram 
depositados estes corpos fica a seguir à 
ponte sobre o rio Muare, no sentido 
Gorongosa-Caia, e onde se tem feito, 
ainda que de forma tímida, extração 
ilegal de ouro. Os cadáveres são de 
mulheres e homens jovens, uns 
deixados recentemente no lugar e 
outros sem roupas, entre a presença de 
abutres. Quanto à vala comum 
principal, segundo os camponeses, 
localiza-se na zona 76, entre Muare e 
Tropa, no posto administrativo de 
Canda, distrito da Gorongosa, uma 
região que se mantém sob vigilância de 
militares e da polícia e que tem sido 
marcada por confrontos entre as Forças 
de Defesa e Segurança e o braço 
armado da Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo).  
(Redacção/Agência) 

 

Zimbabwe e África do Sul deportam imigrantes ilegais 
Cresce o número de imigrantes que 
residem ilegalmente em alguns 
países vizinhos e só na semana 
passada as autoridades 
moçambicanas, através do Serviço 
Nacional de Migração (SENAMI), 
registaram a deportação de 197 
cidadãos moçambicanos que 
residiam ilegalmente nos vizinhos 

países de Zimbabwe e África do Sul. 
Até à passada quarta-feira, o Posto 
Fronteiriço de Rassano Garcia, que 
separa os dois países, registou 175 
cidadãos moçambicanos deportados, 
sendo que o maior número é de 
cidadãos proveniente da África do 
Sul. Entre quarta e sexta-feira, os 
postos fronteiriços de Machipande 

na província de Manica e Ponta 
D’Ouro, em Maputo, registaram a 
entrada de outros 19 moçambicanos 
deportados dos dois países. 
Relativamente a Moçambique, o 
SENAMI repatriou 44 cidadãos de 
diversas nacionalidades que residiam 
ilegalmente no país, destacando-se 
malawianos. 
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Mineiros pedem melhor atendimento em Ressano Garcia 
Os trabalhadores mineiros na África do 
Sul pediram ao Governo moçambicano a 
resolução das questões relativas ao 
tratamento dado pelos agentes das 
alfândegas na fronteira de Ressano 
Garcia. Este pedido foi manifestado pela 
Comissão dos Trabalhadores Mineiros 

(CRTMAS) num encontro que manteve, 
em Maputo, com a ministra do 
Trabalho, Emprego e Segurança Social, 
Vitória Diogo. Ainda em representação 
dos cerca de 33 mil trabalhadores 
mineiros, Victor Cossa agradeceu o 
esforço e preocupação que o Governo 

liderado pelo Presidente Filipe Nyusi 
tem mostrado na criação de condições 
para os trabalhadores, como o processo 
de emissão de passaportes e a mudança 
do antigo sistema de pagamento, 
através de abertura de contas bancárias 
individuais em rand, no país de origem. 

 

Presidente de Angola é mais uma vez candidato único à liderança do MPLA 

O prazo para a apresentação de 
candidaturas à presidência do MPLA 
terminou no sábado, 30 de Abril, sem 
que se tenha registado qualquer 
candidatura, além da do actual 
presidente José Eduardo dos Santos, 
que lidera o partido desde 1979. 
O prazo para a apresentação de 
candidaturas à presidência do MPLA 
terminou no sábado, 30 de Abril, 
sem que se tenha registado qualquer 
candidatura, além da do actual 
presidente José Eduardo dos Santos, 
que lidera o partido desde 1979, 
informa a rádio VOA. Analistas 
políticos dizem que não houve 
surpresas, pela característica do 
partido no poder, enquanto o 
dirigente do MPLA João Pinto 
considera que José Eduardo dos 
Santos é um líder raro em África. O 
cientista político Nélson Pestana 
Bonavena, que não se mostrou 
surpreso com o facto, disse, citado 
pela VOA., que "num tido que não 
tem experiência democrática 
interna, não tem liberdade, onde o 
poder é centralizado, com um forte 
culto de personalidade ao seu chefe 
máximo, foi de um cinismo total o 
Bureau Político do MPLA ter 
aprovado uma resolução a apoiar a 

reeleição do actual presidente do 
partido, para depois vir dizer que 
estão abertas candidaturas". Para 
aquele professor universitário, "é um 
partido ditatorial, autoritário, e não 
podia ser de outra maneira.'' Por sua 
vez, o nacionalista e antigo líder da 
FNLA, Ngola Kabango, considera que 
esta situação só vem fragilizar ainda 
mais o próprio MPLA. ''Um partido 
com a dimensão do MPLA, pelo 
tempo que tem na governação do 
país, devia ter um líder mais sério", 
diz Kabango, questionando o facto 
de "o órgão máximo do partido no 
intervalo dos congressos votar por 
aclamação José Eduardo dos Santos 
como candidato à presidência do 
partido e em seguida abrir 
candidaturas". Na óptica daquele 
político, "é uma brincadeira, um 
carnaval que não dignifica o próprio 
MPLA que diz ter milhões de 
quadros que são os únicos que 
pensam, mas é uma palhaçada de 
todo o tamanho que mostra a 
verdadeira fotografia daqueles 
ilustres compatriotas que são 
homens do ´sim, sim, chefe". Do lado 
do partido no poder, a leitura é 
outra. O deputado do MPLA João 
Pinto considera que a falta de 
candidatos prova que José Eduardo 
dos Santos é um líder raro em África 
e reúne consenso de todos os 
militantes. ''Contrariamente ao que 
muitos prognosticam, o presidente 
reúne um consenso esmagador, por 
mais que as pessoas critiquem, José 

Eduardo dos Santos galvaniza e 
inspira confiança", afirma Pinto que 
pergunta: "porquê arriscar quando o 
líder que temos é irrepreensível em 
África, é raro líder com mais de 36 
anos no poder não terem excessos, 
não humilha os adversários, as 
pessoas podem dizer que é tirano, 
mas José Eduardo não é assim". 
Aquele deputado exemplifica ainda 
que o presidente "deu 
oportunidades a jovens que vieram 
do nada para a cúpula, até a pessoas 
que vieram do então inimigo 
político, a Unita, e hoje dirigem as 
forças armadas". O sociólogo e 
analista Lukombo Zatuzola não 
concorda com João Pinto. ''Discordo 
totalmente do meu "kamba dyami'' 
(meu amigo) João Pinto, isto não se 
justifica, grandes partidos únicos e 
históricos de África, onde se inclui o 
próprio MPLA, ultrapassaram este 
medo interno, falo do ANC, o mais 
antigo de África, onde Mandela, 27 
anos depois de sair da cadeia não se 
apegou ao poder, fez um mandato e 
saiu, Leopold Sedar Sengor foi-se em 
pleno partido único, Julius Nyerere 
foi-se num partido único", 
exemplifica Zatuzola. O MPLA 
anunciou a 15 de Abril a abertura de 
candidaturas para a substituição do 
presidente depois de Santos ter 
declarado que pretende abandonar 
a vida política activa em 2018, sem 
precisar, na altura, se concorria ou 
não em Agosto. O congresso realiza-
se de 17 a 20 de Agosto em Luanda. 


