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destaques
Buchili privilegia conhecimento e experiência na SERNIC 

A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, considera que a transformação da Polícia de Investigação Criminal 
(PIC) em Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) deve valorizar os conhecimentos e a experiência profissio-

nal dos quadros para uma melhor instrução preparatória dos processos.

Por ocasião da celebração do Dia 
Internacional Anticorrupção, o 
Centro de Integridade Pública 
(CIP) realiza, na próxima sexta-
-feira, uma palestra subordinada 
ao tema “Roots causes of corrup-
tion in Africa and prospects for 
developmental Governance”, que 
significa Raízes da corrupção e 
perspetiva para governação para 
o desenvolvimento em África, a 
ser proferida pelo Queniano Pa-
trick Lumumba.
O mundo comemora no próxima 
dia 9 o Dia Internacional con-
tra a Corrupção, declarado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) desde a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrup-
ção.
No País, o CIP convidou o ex-
-Diretor da Comissão Anti-Cor-
rupção do Quénia e professor  
Patrick Lumumba. Sobre a cor-
rupção em Moçambique, segun-
do o relatório da Transparência 
Internacional (TI), no seu  Baró-
metro Global da Corrupção, que 
classifica os países de acordo com 
a percepção de níveis de corrup-
ção, coloca o “nosso” nos 10 mais 
corruptos.
Nos 62% dos entrevistados mo-
çambicanos disseram que ou eles 
ou alguém em sua casa pagaram 
um suborno em algum ponto no 
ano passado. 79% dos entrevis-
tados achavam que o sector edu-
cacional era altamente corrupto 
(apenas a polícia era considerada 
mais corrupta). O Ministério da 
Educação foi arrolado em vários 
escândalos, com destaque para 
desvio de fundos e admissão cor-
rupta nas escolas.
Na esfera política, a corrupção é 
vista como um facto “tolerável” e 
como consequência levou os par-
ceiros internacionais a suspender 
seu apoio ao orçamento do Esta-
do. Outros estudos da sociedade 
civil descrevem que Moçambique 
é um País severamente afectado 
pela corrupção que é influenciada 
pelo Governo seguido pelos negó-
cios das multinacionais.

CIP convida Patrick 
Lumumba para falar so-
bre raízes da corrupção

Governo de Guebuza ganha primeira batalha 
parlamentar no caso das “dívidas ocultas”
A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito sobre as 
Dívidas Ocultas contraídas 
pelo Governo de Armando 
Guebuza deu a primeira 
grande vitória a estraté-
gia global que norteou a 
contratação das referidas 
dividas e fala da necessida-
de de garantir a defesa da 
pátria, da segurança e da 
soberania nacional. 

Lourenço Jossias

Das audições reali-
zadas no âmbito 
do inquérito e 
das consultas fei-
tas a documen-

tos que lhe foram enviados, 
a Comissão concluiu que as 
dívidas contraídas pela EMA-
TUM, PROINDICUS e MAM 
tiveram como pressupostos a 
existência de ameaças a sobe-
rania e integridade territorial, 
caracterizadas por pirataria 
marítima, imigração ilegal, 
tráfico de drogas, pesca ilegal, 
presença de forcas privadas de 
segurança marítima a proteger 
alvos privados nas aguas terri-
toriais nacionais e insuficiência 
de meios financeiros e huma-
nos para a protecção eficaz da 
soberania nacional.
“Para dar resposta a estes de-
safios e problemas, surgiu a 
necessidade de uma estratégia 
coordenada de defesa, que cul-
minou com a implementação 
de um projecto nacional, re-
sultante da vontade política de 
garantir a segurança e protec-
ção da costa”, refere o docu-
mento que sumariza as conclu-
sões do inquérito parlamentar.
A Comissão reconhece que 
nos termos da Constituição, é 
função do governo “assegurar 
a administração do pais, ga-
rantir a integridade territorial, 
promover o desenvolvimento 
económico, implementar a ac-
ção social do Estado, desenvol-
ver e consolidar a legalidade e 
realizar a política externa do 
pais”, refere a CPI que acres-
centa estar ela convicta “do 
mérito do contexto e funda-
mento para a contratação dos 
empréstimos e concessão das 
respectivas garantias pelo Es-
tado”, sendo justo que a “esco-

lha dos meios e das formas de 
actuação cabem igualmente ao 
governo”.  
Nas suas conclusões, a Comis-
são reconhece que o governo 
violou as leis orçamentais por 
ter superado os limites legais 
definidos sobre as garantias a 
conceder, o que obrigava a so-
licitar à AR uma autorização 
para emitir a diferença das ga-
rantias.
A Comissão de Inquérito diz 
notar com preocupação que 
o governo não prestou as in-
formações atempadamente ao 
FMI sobre as dívidas contraí-
das pela EMATUM, PROIN-
DICUS e MAM, apesar de sa-
ber que essa era sua obrigação.
Esta comissão que era presi-
dida pelo Dr. Eneias Comiche 
também censura o governo an-
terior por ter ultrapassado o 
limite fixado por lei para va-
lidar a emissão das garantias 
dadas pelo Estado o que cons-
titui uma violação a Constitui-
ção e demais leis.
Sugere, portanto que o gover-
no deve continuar a respon-
sabilizar as empresas para o 
pagamento das suas dívidas 
de modo a aliviar o Estado da 
pressão da actual conjuntura 
económica e social, para res-
gatar, desta forma, a credibi-
lidade do país junto dos seus 
parceiros de cooperação inter-
nacional.
Tendo em conta que está em 
curso uma auditoria sob direc-
ção da PGR, a Comissão reco-
menda que se apure a efectiva 
aplicação dos financiamentos 
contraídos pelas três empresas, 
num processo integrado e uni-
formizado com a auditoria em 
curso.
“Por isso, a Comissão está 
convicta do mérito do contex-
to e fundamento para a con-

tratação dos empréstimos e 
concessão das respectivas ga-
rantias pelo estado. A escolha 
dos meios e das formas de ac-
tuação cabem igualmente ao 
governo”
Também recomenda que se 
averigúe da existência ou 
não de indícios de aproveita-
mento ilegítimo e ilícito dos 
fundos públicos por pessoas 
privadas, sejam elas físicas 
ou colectivas, no âmbito da 
contratação das dívidas das 
três empresas.
Recomenda aos órgãos com-
petentes a averiguação de 
eventual violação da Cons-
tituição da República e das 

Leis orçamentais e recomen-
da que sejam tomadas pelo 
governo medidas apropriadas 
para a rentabilização das três 
empresas, mantendo-se a po-
sição de que as dívidas de-
vem ser pagas pelas empresas 
e não pelo Estado.
Para o seu trabalho, a Co-
missão de Inquérito realizou 
audições a titulares dos ór-
gãos de Estado envolvidos 
na contratação das dívidas, 
nomeadamente  Armando 
Guebuza, antigo PR, Carlos 
Agostinho do Rosário, PM, 
Adriano Maleiane, Minis-
tro das Finanças, Agostinho 
Mondlane, Ministro do Mar, 
Jaime Monteiro, Ministro 
do Interior, Atanásio Mu-
tumuke, Ministro da Defesa 
Nacional, Manuel Chang, an-
tigo Ministro das Finanças, 
Victor Borges, antigo Minis-
tro das Pescas, Ernesto Gove, 
antigo Governador do Banco 
de Moçambique, António Car-
los do Rosário, PCA das três 
empresas.
Também houve acarreações 
entre dirigentes ou gestores de 
empresas em sessões que tive-
ram lugar a porta fechada à 
luz da Lei. Este relatório será 
debatido esta semana e depois 
desse debate o plenário da AR 
irá se pronunciar em definitivo.

Armando Guebuza, antigo presidente da República

Mais de 1200 contentores de 
madeira em toro de diferentes 
espécies, incluindo Pau-ferro 
que seguia com destino à Chi-
na foram apreendidos há dias 
em vários estaleiros na cidade 
Portuária de Nacala por uma 
equipa multi-sectorial do Mi-
nistério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural. 
Essa é até então a maior apre-
ensão de madeira de sempre e 
revela o nível de devastação 
das florestas moçambicanas. 
A chefe da equipa multi-sec-
torial que efectuou a opera-
ção, Olívia Amosse, directora 
da Agência Nacional de Con-
trolo da Qualidade Ambien-
tal, no Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento 
Rural, estimou em mais de 60 
milhões de meticais, o valor 
que o Estado perderia com a 
exploração ilegal, caso a ope-
ração não tivesse sido frustra-
da.
Segundo a directora nacional 

do Ministério da Terra, Am-
biente e Desenvolvimento Ru-
ral, entre várias irregularida-
des que ditaram a apreensão 
da madeira, que tinha como 
destino à República da Chi-
na, consta a apresentação de 
documentação falsa da origem 
da madeira.
De referir que nos últimos 
dias, tem sido recorrente o re-
gisto, por parte das autorida-
des alfandegárias e do sector 
de florestas, de casos de ten-
tativa de exportação ilegal de 
madeira em touro e outro tipo 
de mercadoria, a partir do 
portos de Nacala, Quelimane 
e Beira.
De acordo com um estudo do 
Fundo Nacional para Natu-
reza (WWF) em coordenação 
com a Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), entre 2004 
e 2014, o País perdeu mais de 
524 milhões de dólares ameri-
canos devido a exploração ile-
gal de madeira.

Apreendidos mais de 1200 contentores 
de madeira em toro em Nacala
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Há mais envolvidos na corrupção da LAM
Além de Mateus Zimba, 
José Viegas e outros dois 
executivos das Linhas 
Áreas de Moçambique 
(LAM) citados no Termo de 
Compromisso e de Ajus-
tamento de Conduta do 
Ministério Público Federal 
(do Brasil) como assinan-
tes nesta negociata, é 
evidente o envolvimento 
de mais personalidades na 
corrupção da LAM que se 
resume na subfacturação, 
segundo indica o criminalis-
ta Elísio de Sousa.

Nelson Mucandze

Seguindo  o s  me s -
mos parâmetros de 
qualquer autorida-
de moçambicana de 
“tentar tapar o sol 

pela peneira”, o ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Carlos Mesquita, disse, quan-
do em Novembro passado os 
moçambicanos ouviram que há 
suspeitas de que a LAM tenha 
sido subornada para a compra 
de dois aviões Embraer 190, 
em 2008, que a informação 
não passava da conversa das 
redes sociais.
“Ainda não temos evidência 
nenhuma. Eu próprio tive co-
nhecimento da informação 
através das redes sociais”, dis-
se o ministro, deixando um de-
safio ao Departamento de Jus-
tiça norte-americano.
Desafio este aceite. Dois meses 
depois, visto que era “difícil” 
para Moçambique identificar 
o “Agente C”, que recebeu 
comissões, canalizando-os de-
pois para outras entidades. O 
Ministério Público Brasileiro 
(Ministério Público Federal) 
que juntou-se ao Departamen-
to de Justiça norte-americano 
revelou, de forma resumida, 
os envolvidos, num documen-

to intitulado Termo de Com-
promisso e de Ajustamento de 
Conduta, deixando um grande 
espaço para a Procuradoria-
-geral da República (PGR) 
mostrar a sua força de actua-
ção.
Já com a verdade patente, 
Mesquita pouco descrente nos 
factos que não deixam dúvi-
das, assegurou que as auto-
ridades iriam trabalhar para 
apurar a veracidade das de-
núncias: “O Governo poderá, 
sem dúvida, aferir esses valo-
res (das comissões), através 
dos relatórios, dos processos 
de aquisição (das aeronaves) e 
ver exactamente qual é a ver-
dade que existe nessa informa-
ção”.
Ora, para o sucesso destas in-
vestigações, segundo entende 
o jurista Elísio De Sousa, cabe 
às “nossas autoridade agir em 
parceria com as autoridades 
brasileiras. Porque nestes cri-
mes há fortes indícios de qua 

há mais pessoas envolvidas e 
que não foi a primeira e nem 
a única vez”, considera, reite-
rando que a sua experiência 
diz que têm mais pessoas en-
volvidas nos moldes do mesmo 
crime. Isto para além de Zim-
ba, o então PCA, José Vie-
gas e mais dois executivos da 
companhia nacional que são 
descritos como quem acompa-
nharam as assinaturas.
O documento do Ministério 
Federal de Brasil deve servir 
de base para novas investiga-
ções em Moçambique e depois 
aplicarem-se as leis nacionais, 
entende a fonte, numa posição 
apoiada por várias personali-
dades que já se pronunciaram.
Nos procedimentos a seguir, 
De Sousa segue afirmando 
que o “nosso” MP deve copiar 
o que os brasileiros fizeram. 
Quando os brasileiros toma-
ram conhecimento de que o 
Departamento de Justiça nor-
te-americano tinha elementos 

suficientes de crimes entraram 
em coordenação para a troca 
de informações.
“Moçambique devia fazer o 
mesmo. O Ministério Público 
moçambicano deve imediata-
mente juntar-se ao ministério 
público brasileiro e pedir toda 
a informação detalhada para 
além daquela que consta na 
decisão”, disserta.
De acordo com o De Sousa, 
existem duas condutas, uma 
do PCA (Viegas) e outra do 
intermediário, neste caso o 
Zimba. Como particular, Zim-
ba cometeu o crime de tráfico 
de influências que encontra-se 
no artigo 508 do Código Penal 
(CP). Este crime é aquele em 
que a pessoa que recebe di-
nheiro ou vantagem patrimo-
nial, por usar a sua influência, 
real ou suposta, afim de obter 
do servidor público nacional 
ou estrangeiro qualquer bene-
ficio.
Há aqui um tráfico de influ-

ência por parte de Zimba, que 
abriu uma falsa empresa deno-
minada Xihivele, (feito para 
roubar), como se vê o próprio 
nome já é uma zombaria à ter-
ra de indico.
Por parte do PCA, De Sousa 
explica que há fortes indícios 
de um crime chamado “acei-
tação de oferecimento ou pro-
messas”. Os e-mails referencia-
dos no documento indicam que 
ele aceitou a promessa e todos 
estes crimes sempre vão cair no 
crime de corrupção, nos termos 
de artigos 501 a 503 do CP.
Isto significa resumidamente 
que os actos que são indicados 
na decisão brasileira, são actos 
que em Moçambique são crimi-
nosos.
É visível no documento brasi-
leiro que aquele país fez ques-
tão de apontar abertamente 
que estes actos são puníveis, 
também, no país em que fo-
ram praticados. Isto porque 
em princípio o contrato foi 
assinado em Moçambique, 
mas os aviões são do Brasil e 
o dinheiro foi depositado em 
Cabo Verde, poderia se entrar 
na questão de que Moçambi-
que tem jurisdição ou não para 
este crime. “Temos três países 
a confrontar as competências 
para tramitar o mesmo assun-
to”, entende o jurista.
A subfacturação no CP é apli-
cável no artigo 510, denomina-
do fraude e conjuga-se com o 
artigo 501 que debruça sobre 
corrupção passiva. E estende-
-se aos crimes de abuso de car-
go.
O que leva o nosso jurista a 
defender a necessidade de in-
cluir este crime de subfactu-
ração no CP. Uma vez que o 
CP tem de acompanhar a evo-
lução da sociedade e da ten-
dência criminal. “Entendendo 
o legislador que há este crime 
cometido com muita insistên-
cia e depois a insistência de 
um instrumento legal especial 
que se refere a este crime, po-
derá o legislador criar uma pe-
nalização especial”, diz.
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Mateus Zimba, dono da empresa Xihivele José Viegas

Elísio de Sousa, criminalista



Procuradoria manda prender director 
da Penitenciária da Província de Maputo

A Procuradoria da Repúbli-
ca na Província de Maputo 
mandou deter, na passada 
quinta-feira, o director da 
Penitenciária da Província 
de Maputo, antiga Cadeia 
Central, Castigo Silves-
tre Machaieie e outros 
seis  subordinados seus 
no âmbito do inquérito 
judicial aberto por ocasião 
da fuga, daquela peniten-
ciaria, de Abdul  Afonso 
Tembe, arguido no caso do 
assassinato do Procurador 
Marcelino Vilanculo.

Ab d u l  A f o n s o 
Tembe, também 
conhec ido por 
Max, fugiu da 
Penitenciária da 

Província de Maputo na noite 
de 8 de Novembro depois de 
ali ter sido “internado” após 
sucessivas passagens suas pelas 
celas do Comando da PRM da 
cidade de Maputo e pela BO.
Quando saiu das celas do Co-
mando, com guia de transfe-
rência para BO, aqui foi re-
cusada a sua recepção com a 
alegação de que se encontrava 
ali detido um seu comparsa e 
a sua reclusão na BO podia 
prejudicar a investigação do 
caso Marcelino Vilanculo.
Finalmente, foi decidida a sua 
detenção na Penitenciária da 
Província de Maputo donde 
veio a fugir na noite do dia 8 
de Novembro.
Após a sua fuga, a Procurado-
ria da Província abriu um in-
quérito durante o qual foram 

ouvidos responsáveis e guardas 
da Penitenciária da Província 
de Maputo. Um dos ouvidos 
no inquérito foi precisamente 
Castigo Machiaieie na qualida-
de de Director da penitenciá-
ria localizada na Machava.
Após o inquérito, Machaiieie 
foi exonerado das suas funções 
e no seu lugar foi nomeado um 
seu antigo adjunto. Dois dias 
depois da exoneração, veio a 
ordem de prisão executada em 
pleno local de trabalho.
Fontes do Magazine contaram 
que a detenção de Machaieie 
foi humilhante, a frente de 
colegas e subordinados seus. 
Inclusivamente e sem necessi-
dade aparente, Machaieie foi 
algemado tendo sido levado 
para a Cadeia Civil de Ma-
puto onde aguarda ulteriores 
desenvolvimentos sobre este 
processo.
Outros funcionários da Pe-
nitenciária da Província de 
Maputo detidos juntamente 
com o Director são Frederico 
Dimande, Superintendente da 
Guarda Penitenciaria, Hélder  
Foquisso, Sub-inspector da 
Guarda Penitenciaria, Félix 
Simbine, Sargento da Guar-
da Penitenciaria, Sebastião 
José Jone, Sub-inspector da 
Guarda Penitenciaria e Elieser 
Muiambo, Sub-inspcetor da 
Guarda Penitenciaria.
Todos são acusados de terem 
tirado o preso Abdul Agosti-
nho Tembe.
Fontes do Magazine na Peni-
tenciária da Província de Ma-
puto dizem que a detenção de 
Machaieie, até prova em con-
trario não passa de uma caça 
às bruxas e de um tactear de 
terreno às escuras, uma vez 
que não faz sentido que um 

director do seu nível se envol-
va em esquemas com guardas 
para a retirada de presos.
Também se diz na Penitenci-
ária da Província de Maputo 
que o tal do Abdul Afonso 
Tembe, a ter fugido, terá se 
aproveitado do vendaval que 
se fazia sentir naquela noite 
e quando muito, apenas teve 
ajuda de alguns guardas, não 
tendo o seu assunto sido “tra-
mitado” a nível do Director.
Mas pelo sim pelo não, a Pro-
curadoria deve ter indícios su-
ficientes para levar estes qua-
dros a cadeia, esperando-se 
que um juiz de instrução diga 
a sua verdade sobre este filme 
que apenas está no começo.
Sobre Abdul Tembe ou Max
Reza a acusação exarada a 
folhas 721 a 731 dos autos de 
Querela numero 59/16, que 
o réu Abdul Afonso Tembe 
conheceu-se na BO com os co-
-réus Amade António Mabun-
da e José  Ali Coutinho quan-
do se encontravam a cumprir 
penas de prisão maior.
Abdul Tembe beneficiou de 
liberdade condicional a 17 de 
Dezembro do ano passado e 

após a saída deste da cadeia, 
o co-arguido Coutinho traçou 
um plano visando por termo a 
vida do procurador Marcelino 
Vilanculo, porque este era tido 
nas conversas entre reclusos, 
como entrave nos  processos 
de raptos em geral e no seu 
caso em particular.
Acreditava este Coutinho que 
com a sua morte, estava aber-
to o caminho para que muitos 
reclusos pudessem beneficiar 
de liberdade, e pretendia-se 
criar um ambiente de pânico 
e sentimento de insegurança 
nos demais actores do judiciá-
rio que ousassem seguir pelos 
princípios de integridade e de 
honestidade.
Foi por via de telefone que 
Coutinho contactou Amade 
e Abdul para o cumprimento 
desta missão criminosa que foi 
aceite por ambos.
Abdul Tembe e Amade Ma-
bunda foram os responsáveis 
materiais do assassinato de 
Marcelino Vilanculos e Coutu-
nho foi o autor moral ou seja o 
mandante.
Quando Abdul Tembe e Ama-
de foram detidos foram manti-
dos nas celas do Comando da 
PRM da cidade de Maputo e 
foram transferidos para a Pe-
nitenciária da Província de 
Maputo depois da dedução da 
acusação.
Quando pouco se esperava, 
caiu como uma bomba a no-
tícia de que Amade Agostinho 
Tembe fugiu. Na sequência 
da sua fuga, a Procurado-
ria abriu um inquérito e faz 
agora as primeiras detenções. 
Segundo boas fontes, nos pró-
ximos dias, outros graúdos li-
gados a guarnição das cadeias 
irão recolher à mesma. Resta 
saber se a verdade sairá ou 
não, sobre a fuga deste crimi-
noso que tudo leva a crer que 
é dos mais perigosos que a ci-
dade esconde.
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destaques
Parque da Gorongosa assina com Entreposto acordo para conversão de coutada de caça 

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) assinou ,recentemente, um acordo com o grupo Entreposto para 
a conversão de mais de 200 mil hectares de uma coutada de caça contígua, no centro de Moçambique, em 

área de proteção total.

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) e a Agência 
Nacional de Energia Atómica 
(ANEA) assinaram em Maputo 
um Memorando de Entendimen-
to, cujo enfoque é controlar a 
entrada e saída de todas substân-
cias e equipamentos capazes de 
produzir radiação ionizante quan-
do electricamente energizado, do 
território aduaneiro nacional, sob 
qualquer regime aduaneiro, bem 
como estabelecer uma capacidade 
técnica sustentável para apoiar as 
linhas avançadas de detenção das 
fontes e material núclear. 
O acto foi protagonizado pela 
Presidente da AT, Amélia 
Nakhare, e pelo director-geral 
da ANEA, Alexandre Maphos-
sa. Numa breve intervenção, a 
Presidente da AT, considerou 
que com a assinatura do memo-
rando, estava criado ambiente 
favorável para que a instituição 
que dirige e a Agência Nacional 
de Energia Atómica colaboras-
sem de forma integrada, “na 
aplicação de medidas efectivas 
de controlo rigoroso de trans-
porte, importação, exportação, 
trânsito e outros regimes adu-
aneiros de fontes radioactivas e 
material núclear que circulam 
no país, bem como garantir que, 
este material possa circular de 
forma segura e seja utilizado 
apenas por pessoas devidamente 
autorizadas”. 
Outro aspecto focado pela 
Nakhare é a atenção que se 
deve dar às medidas de protec-
ção e segurança de pessoas, bens 
e meio-ambiente contra o perigo 
da exposição à radiação ionizante, 
tendo em conta que, para além 
da colecta de receita, AT deve 
promover a protecção da econo-
mia e da sociedade.
Por seu turno, o director-geral da 
ANEA referiu-se a importância 
do memorando para ambas insti-
tuições visto que compete à sua 
instituição coordenar, controlar e 
supervisar o uso pacífico de fontes 
radioactivos, e a AT, o controlo 
de pontos de entrada e saídas de 
todo tipo de mercadorias. 

AT e ANEA vão coope-
rar para controlo rigoro-
so de fontes radioacti-
vas e material nuclear
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FICHA TÉCNICA

Jorge Herculano Thumbo

*É preciso ter Sorte*
Em causa está o facto de alguns 
dirigentes terem sido exonerados 
e cessado, pelo seu envolvimento 
na gestão danosa das instituições 
do Estado, como são, o então 
Ministro da Justiça e Assuntos 
Religiosos e Constitucionais, exo-
nerado do cargo por ter gasto 
2000.000,00 Mt (dois milhões de 
Meticais) numa viagem a Dubay, 
Administrador da Emose, por 
seu envolvimento no desvio de 
160.000.000,00 Mt (cento sessenta 
milhões de Meticais), Adminis-
trador de um Distrito de Mani-
ca, acusado de seu envolvimento 
no desvio de 10.000.000,00 Mt 
(dez milhões de Meticais),  PCA 
do FDA  por seu envolvimento 
no desvio de 130.000.000,00 Mt 
(cento trinta milhões de Meticais) 
e director do STAE da Província 
do Maputo, por seu envolvimento 
no desfalque que lesou o Estado 
em milhões de Meticais e outros. 
Acontece porém, na província do 
Maputo, segundo notícia torna-
da publica através do Gabinete 
Central de Combate a Corrupção 
foram desviados dos cofres do Es-
tado 15.000.000,00 Mt (quinze mi-
lhões de Meticais) por viciação do 
sistema e-Sistafe envolvendo cinco 
funcionários do Estado e o proces-
so foi remetido ao Tribunal Judi-
cial daquela província para passos 
subsequentes de acordo com Jor-
nal Notícias do dia 16 de Julho do 
ano em curso 1ª página.
Sabe-se no entanto que a imple-
mentação do e-Sistafe na provín-
cia do Maputo é da responsabi-
lidade da Direcção Provincial da 
Economia e Finanças, instituição 
que pode ter acompanhado todo 
o processo de investigação dos 
suspeitos até a acusação, e que 
em condições normais devia ter a 
partir daquela data tomado medi-
das preventivas que visasse a não 
repetição do fenómeno. E a nível 
do Ministério da Economia e Fi-
nanças na sua qualidade de res-
ponsável máxima da implementa-
ção de Sistafe no País, depois de 
tomar conhecimento de desvio de 
15.000.000,00 Mt (quinze milhões 
de meticais) não tomou medidas 
preventivas com vista a redução 
dos saques, o que torna-se estra-
nho a indiferença da instituição 

que todos os dias clama pela fal-
ta de fundos para alocar as ins-
tituições para seu funcionamento. 
Não se põe em causa o princípio 
leviano de reciprocidade segundo 
o qual o topo alimenta a base e a 
base alimenta o topo.
A indiferença dos dirigentes de 
todos os níveis sobre o assunto é 
muito estranha, pois a Província 
de Maputo desde 2012, 2013, 14, 
15 e 2016 vem gastando milhões 
e milhões de Meticais do Estado 
comparativamente às Províncias 
mais extensas e populosas do 
País.
Um caso não menos importante, 
o director-adjunto da Direcção 
provincial da Economia e Finan-
ças de Maputo, deixou de ir viver 
numa vivenda simples da Direc-
ção, para ir viver numa r/c e 1˚ 
andar onde o Estado paga fabu-
losa renda, e seguidamente, a di-
rectora provincial sem explicação 
abandona residência oficial de r/c 
e 1˚ andar que em menos de qua-
tro anos beneficiara por três vezes 
de reabilitação para ir viver numa 
vivenda de r/c e 1˚ andar onde 
o Estado também paga fabulosa 
renda, e perante esta situação, al-
guns directores só limitam a dizer 
* eles são donos do dinheiro *.
Algumas instituições da província 
de Maputo, são consideradas de 

privilégios pela forma como são 
tratadas financeiramente, como 
por exemplo; Instituto Nacional 
de Acção Social, Direcção Provin-
cial da Agricultura, Direcção Pro-
vincial da Economia e Finanças, 
Direcção Provincial das Obras 
Públicas e Recursos Hídricos, Ga-
binete do Governador, STAE e 
Conselho Municipal da Matola, 
que se um dia forem visitadas pelos 
auditores podem constatar que em 
algumas instituições, o que se pro-
puseram realizar, não foi realizado, 
mas que os fundos foram libertos.
De ponto de vista ético, o Gabinete 
Central de Combate a Corrupção 
não tem como combater a corrup-
ção sozinho, mas sim tem de ser 
um esforço conjugado com outros 
sectores de administração pública.
Porque com a indiferença das ins-
tituições, não se sabe se os saques 
pararam ou continuaram.
Alguns directores da Província de 
Maputo cessaram funções de di-
rectores nas Províncias de Sofala, 
Niassa e Tete, por estarem a res-
ponder em juízo e se os serviços de 
Registos Criminais funcionassem 
em pleno, não teriam sido nomea-
dos directores de novo antes de es-
clarecimento ou desfecho do proces-
so a que eles vêm respondendo isto 
é, eles tem antecedentes criminais. 
Se alguém tem dúvida do presente 

trecho, é só se dirigir a Procurado-
ria-Geral da república pedir os rela-
tórios das procuradorias provinciais 
referenciadas, ou pedir ao Tribunal 
Supremo relatórios dos tribunais 
das três Províncias dos anos 2009 
a 2015.
A Justiça tem um papel muito 
importante no desenvolvimento 
do País, o que torna-se necessário 
e urgente que a classe de magis-
tratura judicial compreenda que 
a celeridade processual contribui 
bastante no desenvolvimento de 
Moçambique. Porque se é uma loja 
que está fechada por algum litígio 
e a ser julgado o caso com maior 
celeridade possível vai criar condi-
ções de a loja ser aberta, empregar 
pessoas e vai pagar os impostos. 
O Estado só ganha confiança com 
os cidadãos quando as instituições 
funcionam. Se alguns dirigentes es-
mocam aqui e acolá é porque têm 
certeza na fragilidade do sistema 
da justiça, porque ao contrário não 
iam fazer.
Alguns dirigentes da Província 
de Maputo, estão a fazer esforço 
para junto das autoridades ju-
diciárias obterem absolvição dos 
funcionários implicados na vicia-
ção do e-Sistafe que resultaram 
no desvio dos Cofre do Estado de 
15.000.000,00 Mt.
O que não se sabe é se esses di-

rigentes estão a conseguir ou não 
junto do tribunal para onde o 
processo foi encaminhado obter a 
absolvição dos implicados, porque 
até este momento o que se sabe é 
que ninguém está preventivamente 
preso.
A operação segundo o GCCC 
atingiu as Províncias de Nampu-
la, Cabo Delgado e outras, o que 
levanta muitas dúvidas consubs-
tanciadas com o silêncio dos diri-
gentes. Razão até a data ninguém 
da Direcção provincial e do Minis-
tério se dignaram tomar medidas 
sobre o assunto, pois, em outras 
ocasiões, funcionários que se en-
volveram no desvio de fundos do 
Estado na Província do Maputo 
foram demitidos e outros expulsos, 
diferente deste que está sendo tra-
tado de uma maneira especial. 
Para os que tomam decisão no 
País, é importante que tratem os 
cidadãos de igual maneira, pois, se 
os desvios de fundos no País são 
penalizáveis, que essas penas sejam 
extensivas a todos os cidadãos inde-
pendentemente da sua influência ou 
modo de actuação e que fora disso, 
que os casos dos cidadãos acima re-
ferenciados sejam apreciados e tra-
tados tal qual está sendo tratados 
os que vão defraudando o Estado 
sob capa de serem protegidos pelos 
seus superiores hierárquicos.  
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Editorial

Há luz no fundo do túnel sobre 
as dívidas ocultas!

ljossias@magazineindependente.com

Na semana passada, o país deu um 
passo importante para o esclare-
cimento das chamadas dívidas 
ocultas, com o encerramento dos 
trabalhos da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que foi criada 
exactamente para investigar este 
dossier.
Em primeiro lugar devemos agra-
decer a Comissão de Inquérito 
por ter realizado um trabalho de 
qualidade, apesar de limitações 
impostas pelo tempo exíguo e 
pela carência de meios. Sabemos 
que o orçamento solicitado não foi 
atribuído por inteiro à Comissão 
e uma viagem, por exemplo, ficou 
de ser feita a Londres.
Numa leitura em diagonal do rela-
tório da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que nos chegou às mãos 
na tarde de ontem, dá para compre-
endermos que os 10 deputados que 
dela faziam parte, levaram o seu 
trabalho com seriedade e profissio-
nalismo e também os quadros que 
tiveram que ser chamados a prestar 
esclarecimentos, fizeram-no com 
responsabilidade. O Presidente 

Guebuza, o antigo Ministro Chang, 
o actual PM Carlos do Rosário, o 
antigo Governador do Banco de 
Moçambique Ernesto Gove, até 
gente normalmente sem rosto 
das nossas secretas, foram depor, 
muitas vezes com documentos.
O relatório desmistifica uma sé-
rie de ideias pré-concebidas que 
existiam entre nós, espalhadas por 
analistas maldosos ou ignorantes 
que insultam pessoas e instituições 
com a mesma facilidade com que 
contam uma piada numa mesa de 
amigos ou de cunhados.
As insinuações até aqui em voga, 
dão a entender que um grupo de 
moçambicanos reuniu em asso-
ciação para delinquir e desenhou 
uma estratégia para sacar milhões 
de dólares usando as suas funções 
no Estado como escudo.
Parece que depois de se constituí-
rem em associação de malfeitores, 
os tais dirigentes receberam di-
nheiro e cada um meteu milhões de 
dólares no seu próprio saco e cada 
um desapareceu sem deixar rastos.
Lendo o relatório da Comissão de 

Inquérito, a razões para acreditar 
que o que levou ao desenho de toda 
uma complexa estratégia tem a ver 
com a defesa do pais, com a sua 
segurança. Para qualquer cidadão 
minimamente instruído ou hones-
to, d para entender que a estratégia 
tinha em vista diminuir a vulnera-
bilidade das nossas condições de 
segurança sobretudo na sua vasta 
costa. Pelo meio, uma ginástica 
complexa, pode ter havido erros.
É sabido que toda a sorte de tra-
ficantes passeia a sua classe por 
este pais a partir da terra, do ar 
e do mar. É sabido que toda a 
sorte de traficantes internacionais 
de drogas usa a nossa costa para 
realizarem os seus lucrativos ne-
gócios. É sabido que em termos de 
segurança e protecção, não temos 
meios nem conhecimentos de que 
nos possamos orgulhar.
O relatório dá mérito a toda a 
concepção estratégica da ideia. O 
relatório dá ao governo a prerro-
gativa de desenhar e implementar 
essas estratégias. o relatório é, do 
ponto de vista político, um docu-

mento que dá razão as estratégias 
políticas de quem, na altura, pen-
sou nas melindrosas questões  de 
segurança do país.
Há questões de ordem jurídica 
que a seu tempo serão esclareci-
das. Que suspeitas que pairam de 
que os operativos desta boa ideia 
terão molhado na “piscina”. Vamos 
ver. Mas para já, nada legitima a 
continuação de insultos a nossos 
dirigentes e técnicos que trabalha-
ram pelo bem do nosso país e pela 
segurança do nosso Estado.
Aliás, nesta operação toda, houve 
consultoria de empresas respeita-
das pelo mundo fora. Houve par-
ticipação de peritos internacionais. 
Houve estudos. Houve comissões 
especializadas. Não acreditamos 
que toda essa gente se tenha cons-
tituído em delinquentes.
Uma outra conclusão que nos salta 
a vista é sobre a natureza secreta 
de todo o projecto. Fica claro que 
nas operações secretas de um 
Estado, as regras de transparência 
exigidas não são as mesmas que se 
exigem no Ministério da Saúde ou 

da Educação.
Para satisfação do nosso ego, po-
demos dizer que transparência é 
sempre transparência. Mas aqueles 
que sabem sobre segurança do 
Estado, quer no capitalismo como 
no comunismo, sabem que há dados 
que nunca se saberão jamais.
Temos que exigir a prestação de con-
tas nos nossos dirigentes é verdade. 
Mas não é justo andar a insultar 
chefes de família sem nenhuma 
base. Não é justo chamar nomes a 
pessoas que deram toda uma vida 
na defesa da Pátria, que sempre 
tem sido agredida só por causa dos 
nossos preconceitos.
Para já, os nossos parabéns aos 
deputados que fizeram parte desta 
CPI. Trabalharam e a sério. Se 
acreditamos nas nossas instituições, 
que analisemos com honestidade o 
trabalho desta CPI. Agora aqueles 
que de livre vontade não quiseram 
participar, deviam também abdicar 
de tomar qualquer que seja a posição 
em sede do parlamento, uma vez que 
de livre vontade não quiseram se 
envolver. A isso se chama coerência.

Manuel Luís Caçador - “Capitão Maluco” 
- “Comandante Luís Montreal”

Falaram-me muito do Comandante 
Luís Montreal que fiquei cheia de 
curiosidade e pedi-lhe a estória. 
Ele vai conta-la na primeira pessoa: 
“Chamo-me Manuel Luís Caçador, 
nasci a 17 de Dezembro de 1948,  
na Freguesia de Regueira de Pontes, 
Leiria. Estudei no Seminário Fran-
ciscano de Tondela - Viseu - Liceu 
Nacional de Leiria -1959 a 1962. 
Faculdade de Direito de Coimbra 
- 1962 a 1964 (expulso), Instituto 
Superior de Economia - Lisboa  de 
1964 a 1968. Fui expulso da Facul-
dade de Direito por participação 
nas manifestações de Estudantes 
contra o envio de tropas para as 
Províncias Ultramarinas de África. 
Vivo no Brasil desde Janeiro de 1986, 
como emigrante com Residência 
Permanente e Igualdade de Direitos 
Civis e Políticos. O motivo da minha 
saída de Portugal foi em resultado do 
Golpe Militar de 25 de Novembro de 
1975. Como militar miliciano do 25 
de Abril de 1974 e com o avanço das 
forças da Direita Militar, apoiadas 
pelos Partidos Políticos de Direita, 
todos os militares identificados com 
os princípios de Esquerda, fizemos 
resistência. Isso determinou que em 
Janeiro de 1976 fosse “saneado” das 
FAP e enviado para residir em Ar-
gel – Argélia. Em 1982 consegui um 
contrato com a empresa canadense 

Bell Helicópteros em Montreal, onde 
permaneci até Janeiro de 1986. Pres-
tei serviço militar em Moçambique 
desde Outubro de 1969 até Outubro 
de 1973. Incorporado como Soldado, 
em Fevereiro de 1969,  fiz curso de 
Material e Segurança Criptográfica 
e segui para Moçambique, tendo 
ficado colocado no DLRT - Quartel 
General em Lço.Marques, passando 
depois para Nampula. Em razão 
das minhas participações politicas 
estudantis, a PIDE sempre me acom-
panhou em todo o trajecto militar 
e, quando estava prestes a fazer um 
ano de Moçambique, recebi ordens 
de Kaulza de Arriaga, para ir fazer 
um Curso de Piloto de Helicópteros 
a Portugal. Depois  de me apresentar 
na Base Aérea do Montijo, fiquei 
cerca de 3 meses a tirar o brevet de 
piloto e regressei a Nampula, tendo 
sido colocado em Nacala para fazer 
resgate de tropas na zona operacional 
de Mueda. Visto que estava prestes a 
se dar inicio à famosa Operação Nó-
-Górdio, durante a qual participei em 
diversas operações de resgate e onde 
a Frelimo passou a me denominar 
como Capitão Maluco, em razão da 
forma como buscava as tropas nas 
picadas. Em Setembro de 1972 passei 
para Lço.Marques, onde fui piloto do 
Vice-Governador Coronel Cunha 
Lopes. A minha atividade estudantil 

e as experiências vividas como opo-
sitor político ao regime de Salazar e 
Marcelo Caetano, exigiu de mim uma 
permanente preocupação em estudar 
filosofias politicas e poder entender 
os princípios do marxismo-leni-
nismo. Quando em Moçambique 
comecei a tomar conhecimento que 
a literatura de guerrilha da Frelimo 
era na sua essência de Mao Tsé Tung 
e Ho Chi Minh, aprofundei mais esse 
conhecimento. Isso permitiu-me um 
estudo mais profundo Sobre Luta de 
Classes. O que deu para me preparar 
profundamente sobre as lutas trava-
das pelos Movimentos de Libertação 
e o seu significado Político em todas 
as frentes onde Portugal estacionava 
o seu poder belicista e, ao mesmo 
tempo, aprofundar o entendimento 
das lutas dos operários portugueses 
e o porquê de centenas de homens e 
mulheres presas em Portugal, como 
militantes do Partido Comunista 
Português. Essa experiência me trou-
xe muitas respostas sobre o que havia 
sofrido na minha juventude que me 
levou a ser internado num Seminá-
rio. Entendi assim, as razões porque 
meu Pai (um oficial da GNR) havia 
sido deportado para S.Tomé e ondeu 
faleceu nas masmorras da PIDE, por 
se ter declarado opositor do regime. 
Por tudo isso que vivi e por muitas 
atitudes militares que presenciei em 

Moçambique durante a operação 
Nó-Górdio, resolvi que a minha 
vida passasse a ser profundamente 
em defesa das liberdades individu-
ais, da Paz, das Condições Sociais 
e de Justiça para todos os Povos! A 
solidariedade humana deve ser uma 
preocupação constante de todos os 
jovens e a participação popular deve 
ser a doutrina exercida por cada um 
em defesa dos oprimidos e contra a 
humilhação da exploração e da Misé-
ria. Quando em meados de Agosto de 
1973 regressei a Portugal, pensando 
que passaria a ser um cidadão civil, 
fui colocado na Base Aérea numero 
5 de Monte Real, onde permaneci e 
onde comecei a participar de reuni-
ões sobre a eventual movimentação 
militar, na perspectiva de se corri-
girem diversas questões políticas 
relacionadas com a permanência 
de tropas na províncias de Africa 
e com a situação de militares que, 
entretanto na Guiné viviam em 
condições insalubres e de completo 
esquecimento pelo regime, até que o 
MFA foi organizado e a participação 
de cada unidade se começou a for-
mar. Na base de Monte Real consegui 
reunir cerca de 24 militares, os quais 
me colocaram o nome de guerra de 
“Comandante Luis Montreal” em 
homenagem à nossa base. Participei 
do Movimento, em conjunto com o 

Major Costa Martins (já falecido!) 
e nos apoderamos do Aeroporto de 
Lisboa, com uma coluna do Exército, 
ida de Mafra e comandada pelo Ca-
pitão Rui Rodrigues. Durante o 11 de 
Março de 1975, na primeira tentativa 
do General Spínola em derrubar os 
homens de Esquerda do MFA e a 
celebre Maioria Silenciosa do Verão 
Quente, participei ativamente do 
desmantelamento de barricadas 
levantadas pela Direita Fascista, em 
particular em Rio Maior e evitando 
dessa forma um derramamento de 
sangue em confrontos populares. 
Em Setembro de 1975, fiz parte 
da equipe militar que se deslocou 
a Moçambique para participar da 
Independência de um novo País, 
em companhia do Almirante Vitor 
Crespo. Até que surgiu o culminar 
do Golpe que estava sendo prepa-
rado durante todo o Verão Quente, 
em 25 de Novembro de 75.  
ESTA É A VERÍDICA HISTÓRIA 
DE UM OFICIAL MILICIANO, 
COLOCADO PARA FORA DO 
SEU PAÍS, SEM QUAISQUER 
DIREITOS E ATÉ MESMO O 
DIREITO DE RECLAMAR! - Seu 
nome: Manuel Luis Caçador - “Ca-
pitão Maluco” - “Comandante Luís 
Montreal”!
Obrigada Comandante Luis Mon-
treal pela sua linda estória.

Estóriaslá de Longe
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Qual é a tua opinião sobre a discriminação 
das pessoas que vivem com HIV/SIDA?

Learner Suedemwo, estudante

A discriminação de pessoas que 
vivem com HIV/SIDA é negativa 
e, por outro lado, é uma violação 
dos direitos humanos, porque uma 
pessoa tem o direito de ser respei-
tada, ter a sua vida normal. Deve-
mos apoiar aquela pessoa para que 
não se sinta discriminada, porque 
quando a discriminarmos a doença 
aumenta.

Saquina Isabel, estudante

Ao discriminar uma pessoa é 
mau porque não sabe o que vai lhe 
acontecer no futuro. Há situações 
em que as famílias ainda discrimi-
nam, fazendo com que nem todos 
divulguem a sua condição de se-
ropositivo, por isso devem ser res-
peitadas as pessoas que vivem com 
HIV/SIDA.

Ezequiel Herculano, Trabalhador

A discriminação das pessoas que 
vive com HIV/SIDA não é posi-
tiva. As pessoas devem mudar do 
comportamento, mostrar que são 
solidárias, porque as pessoas que 
têm o HIV/SIDA não deixam de 
ser pessoas. E as pessoas que estão 
a discriminar devem perceber que 
as  que estão afectadas com HIV/
SIDA precisam de muito carinho.

Noweres Gondola, Trabalha-
dor

Penso que as pessoas já puseram 
as mãos à consciência; já estão a 
acreditar que a doença não mata, 
pois houve mudanças radicais da 
própria população a nível do país. 
As pessoas têm tido palestras, men-
sagens através dos órgãos informa-
tivos, iniciativas que tem ajudado 
para que as pessoas são sejam des-
criminadas só porque vivem com 
HIV/SIDA. 



Fracasso do diálogo revolta a Nação
O Painel do Diálogo Políti-
co para Paz, que entende 
ser impossível o alcance 
de uma paz urgente, defi-
nitiva e sustentável, nos 
moldes que a Frelimo e a 
Renamo debatem, apre-
senta, na próxima Terça-fei-
ra, o plano da conferência 
nacional. “Não teremos paz 
em Moçambique enquanto 
continuarmos num diálogo, 
que se resume num monó-
logo do quarto, entre Fre-
limo e Renamo”, considera 
Salomão Muchanga, líder 
do Parlamento Juvenil (PJ), 
movimento que hospeda o 
painel.

Nelson Mucandze

A luta por uma paz 
urgente, definiti-
va e sustentável, 
pressupõe um am-
plo diálogo aberto 

e inclusivo de todos os quadran-
tes da sociedade moçambicana, 
para que se chegue aos princí-
pios da reconciliação nacional, 

dos fundamentos da organiza-
ção política, do exercício do po-
der e gestão económica susten-
tável do país.
Pode-se, aqui, resumir-se o pen-
samento do Painel, que é incisi-
vo em afirmar, nas palavras de 
Muchanga, que “não teremos 
paz enquanto o diálogo for uma 
discussão do quarto entre a Fre-
limo e a Renamo”.
Para adiante justificar ao MA-
GAZINE Independente que é 
a busca incessante de consen-
so nacional para uma paz sus-
tentável, que mobiliza o painel 
hospedado no movimento juve-

nil, a preparar a nação para a 
realização de uma conferência 
nacional sobre a paz, reconci-
liação e desenvolvimento, cuja 
realização está marcada para o 
primeiro semestre do ano que se 
aproxima.
“O que estamos a dizer é que 
não se faz a paz com exclusão”, 
disse aquele líder carismático, 
para depois acrescentar que “a 
paz é um bem intimamente li-
gada a inclusão. A paz e a in-
clusão são a mesma coisa”.
O caminho de inclusão é visto 
como o único que pode pôr e 
garantir o fim ao monólogo en-

tre os beligerantes, neste proces-
so que no governo de Guebuza 
teve centenas de rondas impro-
dutivas.
“Estamos aqui a dizer basta 
das confrontações políticas e 
assassinatos selectivos de civis 
por um lado e por outro, assas-
sinatos deliberados de jovens 
que são utilizados como carne 
para o canhão. A mensagem 
essencial das acções do painel, 
a escala nacional, que envolve 
milhares e milhares de crianças 
de cidadãos nacionais é que so-
mos filhos da mesma mãe, que 
é Moçambique. Membros unos 
e indivisíveis da mesma família. 
Uma família que, neste momen-
to histórico e decisivo, deve sen-
tar junta para traçar o caminho 
de uma verdadeira paz”, enten-
de Muchanga.
Prosseguindo, disse que não se 
pode continuar a usar-se a for-
ça das armas para subjugar os 
restantes moçambicanos aos de-
sejos de uma minoria sectária. 
É neste modelo de diálogo onde 
deve se fazer uma reestrutura-
ção profunda.
O painel defende que as ques-
tões discutidas devem ser sub-
metidas a um debate público 
para se alcançar consensos mais 
alargados, para além do dos be-
ligerantes armados.
É do entendimento deste grupo 

activo, que Moçambique desde 
há muito saiu da condição de 
Estado de Direito e Democráti-
co para um Estado de arranjos. 
Este novo modelo de diálogo 
político é, efectivamente, a con-
tinuação de guerra por outros 
meios.
Para este evento, que centrou-
-se na apresentação do docu-
mento da proposta da conferên-
cia mais alargada, a contar com 
a presença do Chefe do Estado, 
dependendo da recepção da pro-
posta, foram convidados actores 
vivos da sociedade, entre eles 
embaixadores, políticos, acadé-
micos, professores, líderes reli-
giosos, empresários entre outros 
actores da sociedade civil.
A proposta, em referência, sur-
ge em seguimento da posição 
emitida a 15 de Novembro, face 
aos recentes desenvolvimentos 
do diálogo político pela paz e a 
proposta dos mediadores inter-
nacionais, fruto das recomen-
dações extraídas das acções po-
pulares de auscultação, debate 
e consulta envolvendo vários 
segmentos da sociedade à escala 
nacional. 
A mesma será à posterior for-
malmente encaminhada ao 
Presidente da República, à li-
derança do partido Renamo, às 
partes na Comissão Mista e aos 
Mediadores Internacionais.

Salomão Muchanga, presidente do PJ

Atitude dos mediadores aborrece  jornalistas
O black out dos media-
dores deixa aborrecidos 
jornalistas que ficam horas 
a fio a espera de alguma 
informação dos mediado-
res no dialogo para a paz. 
A ausência de Mário Raffa-
elli, único dinamizador, piora 
situação de black out.

 Elísio Muchanga  

A imprensa moçam-
bicana, que cobre 
o diálogo entre o 
Governo e a Re-
namo, anda de 

costa voltadas com a frequen-
te atitude dos intervenientes 
do diálogo político que, vezes 
sem conta, chamam a comuni-
cação social e no final das dis-
cussões não tecem sequer um 
comentário para as equipes de 
jornalistas que ficam horas a 
fio a espera na expectativa de 
colher alguma informação.
Esta atitude de falta de consi-
deração por parte dos interve-
nientes do diálogo deixa irados 
os jornalistas que, em vez de 
dedicar o seu tempo a fazer 
cobertura de outros assuntos 

que dizem respeito a nação, fi-
cam sentados de lado de fora 
da sala de diálogo a espera de 
informação.
 A falta de um porta-voz ofi-
cial no seio dos mediadores, 
que coordene regularmente 
com a imprensa, é vista pelos 
homens de pena que cobrem o 
diálogo como uma grande la-
cuna na constituição do grupo. 
“ Não sabemos porquê nos 
chamam para depois saírem 
sem dizer nada, nós gastamos 
recursos para sair das nossas 
redacções e vir ficar aqui qua-
se todo dia e não dizem nada, 
estamos cansados de escrever 
black out, eles devem se orga-
nizar. Esta atitude abre espaço 
para muita especulação”, disse 
um dos jornalistas em anoni-
mato.
 Com a ausência de Mário 
Raffaelli, o cenário de “black 
out”, intensificou uma vez que 
as equipes que representam as 
partes beligerantes são proi-
bidas de prestar declarações 
ficando esta ao encargo dos 
mediadores internacionais que, 
também, sem Mário Raffaelli 
não se atrevem a falar a im-
prensa sem, no entanto, justi-
ficar as razões.  
 O grupo de jornalista pondera 
boicotar a cobertura do diálo-

go ate que as equipes se orga-
nizem.
“Isto não pode continuar as-
sim”, frisaram.
Entretanto, fora o black out 
dos mediadores à imprensa, os 
mediadores ainda não encon-
traram solução sobre a propos-
ta de descentralização e cessa-
ção das hostilidades militares
As equipes do Governo da Re-
namo e mediadores retomaram 
ontem as reuniões da comissão 
mista após um interregno fei-
to a pedido do governo para 

reflectir. Isso deveu-se à sub-
missão da proposta do gover-
no aos mediadores, sendo uma 
das razoes que poderá estar 
por detrás do não cumprimen-
to dos prazos de Novembro 
para a entrega da proposta ao 
parlamento, obrigando ao alar-
gamento dos prazos.
As três equipes continuam os 
trabalhos de concertação das 
propostas na ausência de Má-
rio Raffaelli, chefe da equipe 
que encontra-se na Itália dei-
xando a coordenação dos tra-

balhos com o padre Ângelo 
Romano.
Antes de se ausentar do diá-
logo, Mário Raffaelli, coorde-
nador dos mediadores, falara 
à imprensa que ainda não há 
consenso efectivo entre as par-
tes sobre os pontos de agenda.
Neste momento, restam pouco 
mais de 15 dias para a Comis-
são Mista submeter a proposta 
da lei de descentralização na 
Assembleia da República, cuja 
sessão termina a 20 de Dezem-
bro.
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Parte dos jornalistas aborrecidos com os mediadores
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EDM fornece mais energia ao Lesoto  

A Eletricidade de Moçambique (EDM) vai fornecer até 100 megawatts de energia, por mês, ao Reino do 
Lesoto, ao abrigo de um contracto rubricado, em Maputo, entre esta empresa e a sua congénere Sutho. 

Com o acordo, a EDM vai encaixar nos seus cofres cerca de doze milhões de dólares norte-americanos por 
ano. 

O Diário de Moçambique 
fez uma ronda e deparou-
-se com um cenário fora do 
comum, de postos quase 
fechados por falta de com-
bustíveis. Outras bombas só 
tinham o diesel.
De acordo com dados apu-
rados no terreno, a gasolina, 
escasseava quase em todas 
bombas escaladas. 
A título elucidativo, o pos-
to da Galp, na esquina das 
Avenidas Armando Tivane 
e 24 de Julho, próximo da 
rotunda de Chipangara, há 
três dias que não recebe ga-
solina nem gasóleo. Por isso 
foram colocados cones de 
sinalização, indicando que 
não se prestavam serviços 
de abastecimento. 
Segundo o gerente opera-
cional, Brayton Josefh, a 
demora na entrega do com-
bustível, devido a processos 
burocráticos no porto da 
Beira, está por de trás da 
conjuntura que tem provo-

cando prejuízos, de 18 a 20 
mil meticais por dia. 
Vendemos quase 6 mil litros 
de combustível por dia. As-
sim estamos a perder 18 mil 
(cerca de 244 dólares norte-
-americanos ) a 20 mil me-
ticais (271 dólares) diaria-
mente. O problema vem do 
porto, onde as coisas demo-
ram. Já fizemos requisição, 
mas ainda estamos à espera. 
Disseram que iriam mandar, 
porque estavam com proble-
mas internos. Antes fazía-
mos a requisição e tínhamos 
o combustível no máximo 
em 48 horas, elucidou.
O Diário de Moçambique 
não traz a versão dos gesto-
res do porto local.

Beira regista proble-
mas no fornecimento 
de combustível

Livaningo denuncia atropelos e expropriação 
de terras de camponeses em Nampula
Um relatório recentemente 
divulgado pela Livaningo, 
na sequencia de encontros 
e debates havidos com 
comunidades e agricul-
tores de Nampula revela 
a existencia de focos de 
ocupações de grandes 
concessões de terra, 
expropriação e expulsão de 
comunidades das suas ter-
ras de origem sem a devida 
indeminização.

Reginaldo Tchambule

Constam, a inda, 
das constatações 
feitas por aquela 
organização da so-
ciedade civil que 

trabalha na advocacia para o 
uso sustentável dos recursos 
naturais e ambiente, a destrui-
ção de bens das comunidades e 
infraestruturas, reassentamen-
tos pouco dignos e processos 
de consulta comunitária defi-
cientes, entre outros proble-
mas no acesso e uso da terra.
As constatações da Livanngo 
surgem numa altura em que o 
governo, através do Ministério 
da Terra, Ambiente e Desen-
volvinto Rural está a levar a 
cabo um programa denomina-
do “Terra Segura” que tem a 
ver com a harmonização me-
todológica entre o ordenamen-
to territorial, delimitação das 
áreas ocupadas pelas comuni-
dades.
Entretanto, segundo a Liva-
ningo, persistem ainda alguns 
desafios no tocante ao respeito 
pelos direitos dos camponeses 
no acesso, uso e segurança na 
posse de terra.
Na tentativa de reduzir os 
problemas sociais e a desigual-
dade de gênero no seio das co-
munidades rurais a Livaningo 
vem realizando actividades de 
advocacia nos distritos da Pro-
víncia de Nampula desde 2013, 
com grande enfoque para a 
criação de capacidades dos 
camponeses e das camponesas 
e apoio na resolução de confli-
tos na gestão de terra.
Nesse âmbito, a Livaningo 
estabeleceu parceria com a 
União Provincial de Campone-
ses de Nampula (UPCN), para 
unirem forças e obter maiores 
resultados e garantir o desen-
volvimento local e a sustenta-
bilidade dos recursos explora-

dos.
O desafio das famílias dos 
camponeses tem sido o limita-
do conhecimento da legislação 
e a falta de capacidades de ne-
gociar com os investidores na-
cionais e internacionais, para 
garantirem que essa explora-
ção beneficie as famílias que 
vivem nas comunidades locais.  
No que diz respeito às ques-
tões de género, as mulheres 
são o grupo mais marginali-
zado no acesso e uso da terra, 
seja de forma costumeira, seja 
por titularização; acesso e pro-
cura de água, poder e partici-
pação nas negociações, vulne-
rabilidade e expulsão.
Assim sendo a Livaningo em 
parceria com a União Provin-
cial dos Camponeses de Nam-
pula (UPCNPL) organizou 
um debate envolvendo atores 
chaves (Técnicos do Serviço 
Distrital de Actividades Eco-
nômicas “SDAE” e do Pos-
to Administrativo do Ribaué 
Sede, chefe das localidades, 
Régulos, União Distrital dos 
Camponeses de Ribaué, Asso-
ciação Nacional de Extensão 

Rural “AENA-Nampula”, Ini-
ciativas de Terras Comuni-
tárias “ITC-Nampula”), para 
uma reflexão sobre a questão 
da segurança na posse da ter-
ra, com enfoque para relações 
entre  camponeses e investido-
res.
O debate tinha em vista refle-
tir sobre a segurança na posse 
de terra dos camponeses e das 
camponesas, tendo em conta o 
aparecimento de investimentos 
ao longo do corredor de Naca-
la. E como esses investimentos 
do agronegócio podem contri-
buir para o desenvolvimento 
sustentável dessas comunida-
des locais.

Camponeses queixam-se 
de graves atropelos dos 
seus direitos
Costa Estevão, Presidente da 
União Provincial dos Campo-
neses partilhou na ocasião al-
gumas das suas experiências 
no trabalho de defesa dos di-
reitos dos camponeses, seus 
principais desafios para asse-
gurar e proteger as terras das 

comunidades locais.
Segundo ele, ainda persis-
tem grandes desafios no que 
a posse de terra diz respeito, 
uma vez que ainda verigicam-
-se conflitos e expropriação de 
terras comunitárias, levadas a 
cabo por empresários influen-
tes interesssados no agronegó-
cio.
Aliás, esta foi a tónica domi-
nante dos debates, onde nos 
seus depoimetos homens e 
mulheres camponeses denun-
ciaram casos flagrantes de vio-
lacão dos seus direitos, alguns 
dos quais com o concentimen-
to das autoridades governa-
mentais.
Dentre vários atropelos da le-
gislação, contam a violação 
dos direitos das comunidades 
de uso e aproveitamento de 
terra, falta de cumprimento 
da responsabilidade social por 
parte das empresas de agrone-
gócio ou promessas falsas para 
ludibriar as comunidades, bem 
como a cooptação dos líderes 
locais para a entrega das ter-
ras comunitárias em troca de 
promessas de emprego para 
seus familiares e bicicletas ou 
motorizadas.
Constam, ainda, a realização 
de consultas comunitária pou-
co transparente e não inclu-
sivas, envolvendo apenas um 
número restrito de participan-
tes, sendo que a maioria não 
são residentes da comunidade 
que se pretende ocupar, bem 
como falta de colaboração e 
diálogo entre o governo local, 
os representante das empresas 
e as comunidades.
A questão dos reassentamen-
tos, é outro calcanhar de aqui-
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les para os camponeses de Nampula, pois não 
há cumprimento do que está previsto no regu-
lamento de reassentamento.
Muitas vezes, o reassentamento é feito de 
forma compulsiva, sem o consentimento das 
familias afectadas, muitas vezes, com recur-
so  ameaças o que frequentemente provoca a 
perda de meios de subsistência dos afectados, 
tornando a vida mais complicada.
Há, ainda, despespeito pelos valores culturais 
das comunidades reassentadas, o que faz com 
que árvores sagradas não sejam tidas em con-
ta, as igrejas, os cemitérios e santuários locais 
sejam destruídos.
Reassentamentos indignos e expropriação de 
terras agravam a pobreza 
Devido a expropriação de terras e o reassen-
tamento indigno que deixa maior parte das 
familias sem os seus habituais meios de produ-
ção, as famílias afectadas pelos investimentos 
de agronegócio ficaram mais probres, uma vez 
que ficam sem o seu espaço de terra para fazer 
as suas machambas e garantir alimento para 
toda família.
Os maiores beneficiários dos recursos naturais 
e do desenvolvimento são as próprias empre-
sas que estão a explorar estes recursos e não 
as comunidades. Geralmente as comunidades 
não se beneficiam, o que agrava cada vez mais 
o seu quadro de carência.
A Comunidade de Matharia queixa-se de ex-
propriação da terra sem a devida indemni-
zação às famílias afetadas. Mais de 26 famí-
lias residentes nas comunidades de Naquito e 
Curape foram expulsas das suas terras, sem 
nenhuma indemnização, e perderam as suas 
machambas, casas, cajueiros e outros bens.                   
Não foi realizada nenhuma consulta pública 
na comunidade, apenas foram avisados pelas 
autoridades locais que deviam sair das suas 
terras pois o verdadeiro dono já voltou e pre-
tende ocupar as terras.
Parte das famílias de Curape e Naquito que 
viviam naquela área há cerca de 20 anos fo-
ram expulsas de forma desumana e indo con-
tra o artigo 12 da Lei de Terras, nº 19/97 de 
01 de Outubro, que diz que o direito de uso e 
aproveitamento da terra é adquirido por: a) 
ocupação por pessoas singulares e pelas comu-
nidades locais, segundo as normas e práticas 
costumeiras que não contrariem a constitui-
ção; b) ocupação por pessoas singulares nacio-
nais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra 
há pelo menos dez anos.
Todas essas atrocidades acontecem sob olhar 
impávido de quem devia garantir o respeito 
pela lei e pela constituição. Em consequencia 
as comunidades ficam mais empobrecidas e 
são obrigadas a sobreviver na miséria, depois 
de perder os seus meios e espaços de produ-
ção.

Promessas que nunca sairam 
do papel
Falando na ocasião, a comunidade de Nami-
gonha queixou-se de indemnizações muito bai-
xas, em que as famílias receberam da empresa 
Lúrio Green Resourses uma empresa privada 
de origem norueguesa, valores que partiam de 
0,75 centavos a 20.690,40 meticais em com-
pensações pelas suas casas, machambas e ou-
tras propriedades.
Foram varias as promessas  feitas às comuni-
dades pela Lúrio Green Resourses mas nenhu-
ma delas foi cumprida. “Prometeram melhorar 
a escola precária que existe na comunidade, 
abrir cinco furos de agua  nas comunidades, 
construção de centro de saúde local, reabilita-
ção de pontecas e emprego as famílias afecta-
das e seus filhos”, disse um dos representantes 
da comunidade.     
De lá para cá nada foi feito, pois dos cinco 
furos de agua que lhes foi prometido, apenas 
um foi aberto em 2015 e funcionou por alguns 
meses. Actualmente encontra-se avariada por 

falta de manutenção e as famílias 
são obrigadas a percorrer cerca de 
oito quilómetros para obter água dos 
rios. 
As mulheres são as que mais sofrem, 
por isso clamam por ajuda, pois estas 
percorrem as longas distâncias debai-
xo do sol intenso, com lata de agua 
na cabeça e bebe nas costas para ga-
rantir que a sua família tenha agua. 
O centro de Saúde também continua 
uma miragem, pois a Lúrio Green 
Resourses, destruiu as infra-estru-
turas do centro de saúde local para 
dar lugar a plantação de eucaliptos e 
não fez a devida reposição, o que faz 
com que mulheres, homens e crianças 
cheguem a percorrer 14-30 km para 
terem cuidados médicos. 
Como se tal não bastasse, as crian-
ças continuam a estudar numa escola 
de construção precária, sem bancos 
para sentarem e depois das promessas 
falsas da empresa sentem-se abando-

nadas e com receio do futuro que os 
seus filhos, também, terão. 
As famílias afetadas pela Matahria 
Empreendimento pedem que lhes 
seja cedida uma parcela de terra, 
para que continuem a fazer as suas 
machambas e assim garantir sustento 
para as suas famílias.
A comunidade de Namigonha apela 
que sejam respeitados os seus direi-
tos pela empresa Lúrio Green Re-
sources e que esta dê indemnizações 
justas a todas as famílias afectadas. 
As mulheres, especialmente, apelam 
por acesso a agua potável, hospital e 
escola para garantir a educação dos 
seus filhos.
O governo local, através dos chefe 
das localidades e régulo, bem como 
do governo distrital SDAE e Pos-
to Administrativo de Ribaué Sede, 
agradeceu pela iniciativa da Liva-
ningo e da UPC-Nampula de realizar 
um debate e mostrou-se disponíveis 

para colaborar com as organizações 
da sociedade civil para juntos dese-
nhar mecanismos para resolver esses 
conflitos que existem nas comunida-
des e dessa forma, também, melho-
rar a comunicação e o diálogo entre 
o governo e a comunidade.
As organizações da sociedade ci-
vil locais (a ITC e AENA), por sua 
fez, deixaram as suas contribuições 
e ideias para a minimização desses 
problemas, com a necessidade de 
tornar as comunidades mais organi-
zadas, através da criação de comitês 
de gestão de recursos naturais.
Consideram ainda preemente a ne-
cessidade de melhorar o dialogo en-
tre a comunidade e os actores chaves 
capazes de gerar mudanças. “A Li-
vaningo e as organizações da socie-
dade civil que trabalham localmente, 
devem estabelecer parcerias para do-
tar as comunidades de conhecimen-
tos”.
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Mozambique will miss its latest 
deadline for the transition from 
analogue to digital broadcasting. 
According to the Minister of 
Transport and Communications, 
Carlos Mesquita, cited by Ra-
dio Mozambique on Sunday, the 
deadline for the transition, agreed 
among the countries of southern 
Africa, is 31 December this year. 
He admitted that Mozambique 
cannot meet that deadline, al-
though digital transmitters are 
now installed in some provincial 
capitals. 
“The process will last six to seven 
months”, said Mesquita. “We are 
practically completing the last 
two transmitters in border areas 
to avoid interference with the 
television signals of neighbouring 
countries”. 
“We’re going to have about 18 
transmitters functioning as from 
1 January”, he added. “We shall 
follow this by putting into place 
another 55 to 60 transmitters 
that will cover the entire coun-
try”.  
Mesquita put the total budget for 
the operation at 156 million US 
dollars, to be financed by China.  
The Chinese company Startimes 
Software Technology has been 
chosen to implement the tran-
sition from analogue to digital 
broadcasting systems in Mozam-
bique, winning an international 
tender in early November. 
After the digital network is in-
stalled, it will be managed by 
the company TMT (Transport, 
Multiplex and Transmission). 
The shareholders in this body are 
the public telecommunications 
company TDM, Radio Mozam-
bique and Mozambique Televi-
sion (TVM). Americo Muchanga, 
chairperson of the regulatory 
body, the Mozambique Nation-
al Communications Institute 
(INCM), has said that, if they 
are interested, private companies 
could also join TMT. AIM

Mozambique will 
miss analogue-to-
-digital deadline

IRISH AID for drought victims 
The Irish Government on Friday announced a grant of 1.5 million euros  (about 1.65 million US dollars) to sup-
port emergency operations by the United Nations World Food Programme (WFP) in Mozambique, where 1.4 

million people in southern and central provinces are facing severe food shortages due to drought caused by 
the El Nino weather phenomenon.

Teodoro Waty, a former 
chairperson of Mozambique 
Airlines (LAM), has said 
that he did not notice any 
irregularities in the mana-
gement of the company 
when he took over from 
Jose Viegas in 2011. 

Viegas has been 
impl icated in 
the scandal of 
an 800,000 US 
d o l l a r  b r i b e 

paid to LAM by the Brazi-
lian aircraft manufacturer 
Embraer in 2009. 
Asked by the independent 
television station STV for 
his reaction to the scandal, 
Waty said “Newspapers are 
not courts, I have no proof 
that what is said is true. I 
trust my predecessor. When 
I was there, I saw no signs 
of what has been reported”. 
Waty seems unaware that 
the source of the accusation 
against Viegas is not any 
media report, but a docu-
ment signed by Brazilian 
federal prosecutors and by 
officials from Embraer itself.  
Embraer was accused of 

bribing officials, not only 
in Mozambique, but also 
in India, Saudi Arabia and 
the Dominican Republic. It 
reached a settlement both 
in Brazil and in the Uni-
ted States, which involved 
paying total fines of around 
225 million US dollars, and 
giving full details of the bri-
bes. 
Despite his apparent trust 
in Viegas, Waty also hoped 

that prosecutors in Mozam-
bique will investigate the 
case. “We hope that Mo-
zambican justice plays its 
role”, he said. “I believe that 
it will intervene and that it 
will be impartial, equidis-
tant, just and speedy to cle-
ar up what happened”. 
A representative of the Mo-
zambican Bar Association 
(OAM), Filipe Sitoe, told 
STV “the judicial bodies 

should do their work, and 
with full respect for the ri-
ghts of the suspect”. 
A second person named in 
the Brazilian document is 
Mateus Zimba, who at the 
time was the manager in 
Mozambique for the South 
African petrochemical giant, 
Sasol, and is now regional 
director of the US company, 
General Electric. 
Zimba was allegedly a midd-
leman in the bribe, setting 
up a fake company, named 
Xihevele, and registered in 
Sao Tome and Principe, 
which received the money 
from Embraer in an account 
in Portugal. 
The independent newsshe-
et “Mediafax” caught up 
with Zimba on Thursday at 
a conference on natural gas 
held in Maputo’s Joaquim 
Chissano Conference Centre 
and tried to ask him about 
the scandal. 
According to Friday’s issue 
of the paper, Zimba replied 
“There’s nothing I can say. I 
have a great deal of respect 
for your work”. 
When the reporter tried to 
insist, Zimba simply said 
“Thank you very much”.

AIM

Embraer/LAM scandal: Teodoro 
Waty claims to know nothing

New hydrocarbon contracts ready within four months
Negotiations with the com-
panies that won the fifth in-
ternational tender for oil and 
gas exploration in Mozambi-
que could be concluded wi-
thin the next three to four 
months, according to a repre-
sentative of the National Pe-
troleum Institute (INP), Au-
gusto Macuvele, speaking at 
the Mozambique Gas Summit 
in Maputo. 
The INP announced the re-
sults of the fifth licensing 
round over a year ago, on 28 
October 2015. A total of fif-
teen blocks were included. 
These covered offshore areas 
in the Rovuma Basin, off the 
coast of the northern province 
of Cabo Delgado, areas near 
the small fishing port of An-
goche, off the coast of Nam-
pula, areas near the Zambezi 
Delta, and onshore blocks in 
Inhambane and Maputo pro-
vinces. Bids were received 
from potential Operators for 
only eight of the fifteen areas 

on offer.  
The winning bids were from 
the Italian energy company 
ENI for the Angoche offshore 
block A5-A, and from the US 
company ExxonMobil for the 
adjacent Angoche Block, A5-
B, and for the two Zambezi 
Delta blocks, A5-C and A5-D.  
The South African company 
Sasol Petroleum was succes-
sful in its bid for the PT5-C 
block in the Pande-Temane 
area of Inhambane. This is 
near the gas fields already ex-
ploited by Sasol, which treats 
the gas and sends it by pipeli-
ne to Sasol’s chemical plants 
in the South African town of 
Secunda. Finally, the INP ac-
cepted the bid from the Lon-
don-based Delonex Energy for 
the P5-A block, in the Pal-
meiras area of Maputo pro-
vince. 
The INP estimates that the 
initial investments by these 
companies in the eight blocks 
could amount to 700 million 

US dollars over four years.   
Macuvele said the govern-
ment is finalizing its contacts 
with the companies, and spe-

cialist companies have been 
hired for seismic studies and 
other surveys in the areas 
concerned. AIM

Fo
to

: N
ilt

on
 C

um
be



06 de Dezembro 2016   |   Terça-feira 13Magazine independente

PUBLICIDADE



14 Magazine independente Terça-feira   |   06 de Dezembro  2016

nacional
Governo e parceiros trabalham na mitigação do impacto das mudanças climáticas  

O governo moçambicano, em parceria com o Instituto Superior de Educação e Tecnologia/ One World Uni-
versity (ISET/ OWU) e a organização-não-governamental Ajuda para o Desenvolvimento de Povo para Povo 

(ADPP), está a trabalhar na busca de soluções para a mitigação do impacto das mudanças climáticas.

Na altura, segundo anuncia o jor-
nal Diário de Moçambique, Auade 
regressava de Mutarara, numa vi-
sita de trabalho e, vendo o com-
bustível a ser baldeado do tanque 
do camião para bidões de 20 li-
tros, o governador mandou parar 
a comitiva, que integrava alguns 
directores provinciais e jornalistas.
Insurgindo-se, Auade disse que 
não se explica que a menos de um 
mês da tragédia de Caphirizange, 
os camionistas envolvam-se ainda 
na venda ilegal de combustível. 
“São vocês que criam problemas 
nas estradas. Portanto, vamos fa-
lar com o teu patrão para tomar-
mos as medidas, porque esta situ-
ação não pode continuar”, disse o 
Governador. 
O governador insistiu que medidas 
urgentes devem ser tomadas, para 
que na nossa província não conti-
nuem a ocorrer mortes como acon-
teceu há pouco em Caphiridzange.
Em Novembro ultimo, nesta pro-
víncia, mais de 100 pessoas mor-
reram devido à explosão de um 
camião-cisterna com gasolina, 
quando elas estavam a roubar este 
combustível, na sede da localida-
de de Caphirizange, no distrito de 
Moatize. 
Abordado o motorista, que se 
identificou como Sérgio Pensar, 
este disse que “não estou a ven-
der combustível, apenas estou a 
transferi-lo para o outro tanque, 
porque o meu carro não transfere 
automaticamente. 
Estou a sair da Beira com esta 
carga para Mutarara, quando che-
guei aqui vi que o combustível 
deste tanque não ia chegar a Mu-
tarara, por isso parei e pedi bidões 
a população para fazer a transfe-
rência ”, explicou-se. 
Segundo Sérgio Pensar, o camião 
(com a chapa de inscrição AEQ-
542-MP) pertence a Transportes 
Ali.
Para se fazer a rodovia de Muta-
rara, que passa por Dôa, um dis-
trito novo, o camionista desviou-se 
da região chamada “Madamba”, 
na Estrada Nacional número sete 
(N7), a escassos quilómetros do lo-
cal da tragédia de Novembro. 

Governador de Tete 
surpreende camionista 
a vender combustível

Combate ao HIV/SIDA deve centrar-se 
na prevenção de novas infecções
O combate ao HIV/SIDA 
deve centrar-se na preven-
ção de novas infecções, 
defende o estadista mo-
çambicano Filipe Nyusi, no 
âmbito das celebrações do 
dia mundial de luta contra 
o HIV e SIDA, uma epidemia 
que continua a afectar 
milhões de pessoas, este 
ano, comemorado sob o 
lema: “Por amor à vida eu 
protejo-me do HIV/SIDA”. 

Adelina Pinto 

Segundo o Presidente 
da República Filipe 
Nyusi, as celebrações 
do dia mundial de 
luta contra o SIDA, 

este ano comemorado sob o 
lema: “Por amor à vida eu 
protejo-me do HIV e SIDA”, 
devem servir de momento de 
análise da situação actual do 
HIV/SIDA em Moçambique 
e dos desafios que o país tem 
pela frente para alcançar uma 
geração livre da doença.
O estadista Nyusi destacou 
ainda que no presente ano 
foram criadas, em Moçambi-
que, condições técnicas para 
que cerca de 90 porcento das 
pessoas vivendo com o vírus 
tenham acesso ao tratamento 
anti-retroviral. 
 “Moçambique conta com mais 
de 922 mil pessoas infectadas, 
das quais 70 por cento são 
crianças e o grande desafio é 

garantir que estes pacientes 
tenham acesso e permaneçam 
no tratamento”, avançou.
Afirmou que “devemos reco-
nhecer a prevenção como a 
prioridade pós, só assim vamos 
reduzir de forma acentuada o 
número de novas infeções por 
HIV, a nossa abordagem estra-
tégica de prevenção deve estar 
baseada na comunidade seg-
mentada por grupos etários, 
especialmente para adolescen-
tes, jovens, e raparigas dos 15 
aos 24. 
Na ocasião, o estadista mo-
çambicano disse reconhecer o 
papel dos líderes comunitários 
e religiosos, bem como  dos 
médicos tradicionais que de-
tém um conhecimento profun-

do das mentalidades e temores 
na comunidade. 
Por isso, segundo Nyusi, estes 
líderes, como parceiros na pro-
moção de regras de convivên-
cia comunitária têm a missão, 
nessa iniciativa, de definir pro-
gramas monitoráveis que esti-
mulem condutas preventivas, 
no que diz respeito à transmis-
são e contaminação pelo HIV/
SIDA, mas também na redu-
ção do estigma.
Por outro lado, o Presiden-
te Nyusi entende que só será 
possível alcançar resultados 
positivos na resposta ao HIV/
SIDA, se todos se empenha-
rem nas tarefas de prevenção 
combinada, que engloba in-
tervenções biomédicas e com-

portamentais ao nível das 
comunidades e das unidades 
sanitárias.  
“Gostaríamos de relembrar 
a aprovação, em 2015, do IV 
Plano Estratégico Nacional 
de Combate ao HIV e SIDA, 
2015-2019, um instrumento 
que orienta a resposta articu-
lada e multissectorial no con-
trole da doença; fornece um 
quadro claro sobre a forma 
como devemos abordar o HIV/
SIDA, bem como os aspectos 
que devem ser focalizados nes-
sa abordagem”, disse PR. 
Mais adiante, Nyusi disse que 
este instrumento fornece, tam-
bém, elementos sobre a forma 
como são oferecidos, coordena-
dos e usamos os recursos para 
responder a esta epidemia, 
quer a nível institucional, quer 
comunitário.
Moçambique registou progres-
sos significativos no combate à 
epidemia do HIV/SIDA, pois, 
de 2011 a 2013 registou-se 
uma redução de transmissão 
sexual do HIV em 25%, redu-
ção de transmissão do vírus do 
HIV da mãe para o filho em 
quase metade nos últimos 3 
anos, passando de 11.9% em 
2013 para 6.2% em 2015”. 
Apesar dos avanços, o esta-
dista moçambicano disse que 
ainda há muito por fazer para 
se alcançarem as metas preco-
nizadas, daí que as lideranças, 
a todos os níveis, incluindo 
tradicionais e religiosas, bem 
como de médicos tradicionais, 
são chamadas a assumir pa-
pel preponderante nesta luta, 
transmitindo mensagens claras 
de combate ao HIV/SIDA.

IODmz apresenta pacto de negócios contra corrupção
O Instituto de Directores de 
Moçambique – IODmz rea-
lizou um workshop, semana 
finda na cidade da Matola, no 
qual apresentou o Pacto de 
Integridade de Negócios con-
tra a Corrupção (BIPAC) ao 
empresariado da província de 
Maputo. 
O workshop, que também 
contou com a participação 
de representantes do governo 
provincial, tinha por objecti-
vo convidar os agentes econó-
micos desta parcela do País a 
aderirem ao BIPAC, uma fer-
ramenta desenvolvida pelo IO-
Dmz em parceria com a Em-

baixada da Suécia. 
O BIPAC é, conforme expli-
cou o director executivo do 
IODmz, David Seie, “uma 
aliança entre os sectores priva-
do, público e a sociedade civil, 
com vista a formar uma força 
única e capaz de repugnar os 
actos de corrupção, pois têm 
um impacto bastante negativo 
para o investidor, bem como 
para a economia nacional”. 
“Este evento é mais uma ses-
são de sensibilização e mobili-
zação da comunidade empresa-
rial para realizar negócios com 
ética e sem corrupção”, asse-
gurou David Seie, acrescentan-

do que “viemos pedir aos ho-
mens de negócio, da província 
de Maputo, para que adiram 
ao pacto, mostrando-lhes o seu 
funcionamento, as vantagens 
e benefícios que nele podem 
tirar”. 
Intervindo também no en-
contro, o representante da 
Direcção Provincial da Indús-
tria, Comércio e Turismo de 
Maputo, João Checanhanza, 
referiu-se à importância do 
BIPAC, afirmando que é o ca-
minho que deve ser percorrido 
por todos aqueles que alme-
jam o sucesso das suas empre-
sas e negócios.

“Temos de agradecer e con-
gratular o IODmz pelo esforço 
que tem vindo a empreender 
para, de certa maneira, nos 
indicar a forma mais correc-
ta de como devemos gerir as 
nossas empresas e negócios”, 
manifestou João Checanhan-
za. 
Importa referir que workshops 
similares foram realizados, 
entre os meses de Outubro e 
Novembro do ano em curso, 
pelo IODmz, nas cidades de 
Tete, Beira, Nampula e Queli-
mane, tendo as respectivas as-
sociações empresariais se tor-
nado signatárias do BIPAC.
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A  Autoridade Tributaria de Moçambique, a Actio Aid Moçambique e o Centro de Es-
tudos e Pesquisa de Comunicação SEKELEKANI  comunicam a realização, na  próxima 
Terça-feira, dia 06 de Dezembro, da cerimonia de anuncio dos vencedores da edição de 
2016 do Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação. A comunicação social é convi-
dada a fazer a cobertura do evento, que inicia às 17.00 horas. 
O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação tem como principal objectivo incen-
tivar um jornalismo de qualidade em torno de matérias de justiça fiscal, transparência e 
prestação de contas nos processos de pagamento do imposto devido, nomeadamente na 
Industria Extractiva, bem como sobre o uso transparente e judicioso das receitas colecta-
das pelas entidades e sistemas oficiais relevantes.
Nesta sua segunda edição, o galardão atraiu a concorrência de 15 jornalistas de todo o 
país, representando as três principais categorias elegíveis, nomeadamente a imprensa es-
crita, a radio e a televisão. 
Nos seus trabalhos, os concorrentes investigam diferentes matérias, em torno de projectos 
extractivos, incluindo os impactos económicos, sociais e ambientais de projectos extrac-
tivos sobre comunidades directamente afectadas, benefícios destas comunidades sobre as 
receitas recolhidas pelo Estado, pagamento dos impostos devidos pelas empresas conces-
sionárias e ainda o próprio funcionamento do sistema tributário nacional.
O Prémio Nacional de Jornalismo sobre Tributação é uma iniciativa conjunta do Centro 
de Estudos e Pesquisa de Comunicação SEKELEKANI, da organizaçãoActionAid Mo-
çambique e da Autoridade Tributária de Mocambique, tendo como parceiros a IBIS e a 
OXFAM/Novib.

PRÉMIO NACIONAL DE JORNALISMO SOBRE TRIBUTAÇÃO
Comunicado de Imprensa

Assunto: Cerimónia de anúncio dos vencedores da edição de 2016
Local: Hotel Cardoso
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centrais
CAIC pode fechar as suas portas por falta de água 

O Complexo Agro-Industrial de Chókwe, CAIC, na província de Gaza, pode encerar as portas por falta de 
matéria-prima. Em consequência 50 trabalhadores poderão perder os seus postos de trabalho. Para o seu 

normal funcionamento o CAIC depende dos agricultores de Chókwe, que neste momento não estão a produzir 
a principal matéria-prima, arroz, por falta de água. 

Ilegalidade nas ‘barbas’ 
do Parlamento e do Governo

À semelhança dos reas-
sentamentos feitos pelas 
empresas privadas para 
dar lugar aos Mega Pro-
jectos que caracterizam 
as províncias de Norte e 
Centro de Moçambique, 
desta vez é a empresa do 
Estado, Maputo Sul, enti-
dade que constrói a ponte 
Maputo-Ka Tembe, ao lado 
do parlamento, que não se 
importou em violar o de-
creto que orienta o reas-
sentamento das famílias 
afectadas pelas obras e 
nem em realizar o estudo 
ambiental daquela grande 
e emblemática infraestru-
tura.

Nelson Mucandze

O e s p e r a d o  e r a 
que o projecto 
da ponte e as 
estradas que li-
gam Maputo à 

Ka-Tembe, Ponta de Ouro, 
Boane e Bela Vista, fosse o 
mais transparente e exemplar 
no seu processo de reassenta-
mento, uma vez que é desen-
volvido por uma empresa do 
Estado e decorre nas “barbas” 
da Assembleia da República 

(AR) e de outras instituições 
do governo.
Mas, infelizmente, veio mos-
trar que não são somente as 
empresas privadas que atro-
pelam as leis e revelar ainda 
que, apesar do Decreto nº. 
31/2012 de 8 de Agosto ser 
claro, neste assunto, continua 
sem nenhuma fiscalização pelo 
legislador, o que, consequente-
mente, separa as leis da prá-
tica.
Desde o primeiro reassenta-
mento feito pela empresa Vale 
Moçambique a partir do dia 
9 de Novembro de 2009 a 28 
de Abril de 2010, o que foi 
aprendido é que este processo 
é complexo e dele resultou que 
o governo aprovasse um regu-
lamento que de-
termina as con-
dições em que 
deve ser feito o 
reassentamento, 
isto em 2012.
Trata-se de um 
regulamento 
muito claro, que 
segue os padrões 
internacionais, 
para os proces-
sos em que as 
pessoas são re-
assentadas invo-
luntariamente.
O recente relatório da “Análi-
se jurídica do processo de re-
assemento” da Ponte Maputo-
-KaTembe, feita pelo Centro 
Terra Viva (CTV), ilustra 
os atropelos a legislação que 
orienta estes processo e subli-

nha que no caso desta infra-
estrutura (ponte) não foram 
observados os procedimentos 
legais com vista à reversão da 
terra e dos bens das famílias 
dos bairros da Malanga, Luís 
Cabral e Gwachene para o Es-
tado.
Consequentemente, a em-
presa Maputo Sul não detém 
nenhum instrumento jurídico 
que legitime o reassentamento 
forçado daquelas famílias que 
até hoje continuam a clamar 
pelos serviços básicos.
O curioso, para algumas per-
sonalidades inquiridas pelo 
Magazine Independente, pre-
sentes no lançamento do 
CTV, é que este projecto ti-
nha tudo para ser transparen-

te e exemplar no 
seu processo de 
reassentamento, 
uma vez que é 
do Estado.
“Em termos ri-
g o r o s o s ,  e s t e 
projecto é ilegal” 
sublinha Tomás 
Vie i ra  Már io , 
Fund ad o r  d o 
SEKELEKANI e 
actual presiden-
te do Conselho 
Superior da Co-

municação Social (CSCS), que 
entende, também, que os pro-
cessos de reassentamento em 
Moçambique, no geral, pre-
cisam reflectir as leis aprova-
das. Caso não, a forma como 
o reassentamento é feito pode 
provocar um novo conflito.

“E se as coisas não se corri-
girem estaremos a incubar os 
futuros conflitos em Moçambi-
que. Isto porque estamos a li-
dar com uma questão que toca 
com os valores humanos”, dis-
se Viera.
Acrescentando que basta pas-
sarmos do decreto para a prá-
tica “encontramos o problema. 
Não tem havido melhorias, 
mesmo havendo decreto”, ex-
plicou ao Magazine Indepen-
dente, apontando o caso da 
estrada circular de Maputo, 
que integra a ponte Maputo/
Ka Tembe como o exemplo 
dessa insanidade.
Segundo entende, há um pon-
to crucial que deve ser levado 
em conta: é que quando as 
pessoas são tiradas de um lu-
gar para o outro, por causas 
ligadas ao desenvolvimento, 
elas devem sentir esse desen-
volvimento. É preciso que elas 
vejam que estão a ir para um 
lugar melhor do que onde es-
tavam porque o país está a 
desenvolver-se.
“E não pensarem que estão a 
ser expulsas das suas terras 
para dar lugar aos projectos, 
porque assim não há desen-
volvimento nenhum. Este é o 
ponto que deve ser refletido: 
garantir que as pessoas quan-
do são removidas de um lugar 
para o outro sintam que estão 
a ser desenvolvidas e não re-
trocedidas”, enfatizou.
Para no mesmo coro com os 
juristas da CTV afirmar que 
a lei deve ser interpretada 
e praticada e quem a violar 
deve ser punido.
Questionado sobre a origem 
dos conflitos nos reassenta-
mentos, o jurista Tomás Tim-
bana, antigo Bastonário da 
Ordem dos Advogados, res-
pondeu ao Magazine Indepen-
dente que o maior desafio que 
existe é fazer cumprir a lei e 
fiscalizar o cumprimento do 
mesmo.
“São leis novas, mas é neces-
sário que as mesmas sejam 
compridas por todos, em par-
ticular pelo próprio governo, 
é preciso compatibilizarmos o 
desenvolvimento com o cum-
primento da lei”, disserta, 
prosseguindo que Moçambique 
está ser pressionado do ponto 
de vista económico porque o 
comprimento destas leis é ex-
tremamente importante num 
país democrático.

“A empresa Mapu-
to Sul não detém 
nenhum instru-
mento jurídico 
que legitime o 
reassentamento 
forçado daquelas 
famílias que até 
hoje continuam a 
clamar pelos ser-
viços básicos”.

Esta possibilidade foi avan-
çada pelo presidente da Asso-
ciação dos Industriais de Caju 
(AICAJU), Mohamed Yunus, 
que fez uma revisão em alta da 
produção da castanha no país 
de 120 mil toneladas esperadas 
pelas entidades governamen-
tais para 150 mil. Os resulta-
dos são baseados na monitoria 
do processo de comercialização 
deste produto.
Do volume da castanha de 
caju que se espera comerciali-
zar no processo em curso, que 
deverá terminar em Fevereiro, 
cerca de 110 mil toneladas se-
rão exportadas em bruto, de-
pois de a indústria nacional de 
processamento ter garantido a 
aquisição de 40 mil toneladas 
para a sua laboração.
“Se as autoridades alfandegá-
rias conseguirem cobrar a so-
bretaxa da exportação de 110 
mil toneladas de castanha em 
bruto, a receita poderá situar-
-se em 33 milhões de dólares”, 
vaticinou Mohamed Yunus, 
citado hoje pelo Notícias de 
Maputo. Ele lembrou que a 
sobretaxa está fixada em 300 
dólares por tonelada.
O empresariado envolvido na 
comercialização e exportação 
da castanha em bruto poderá 
encaixar cerca de 200 milhões 
de dólares antes da dedução 
dos encargos com transportes, 
manuseamento ao nível dos ar-
mazéns e outras despesas.
Entretanto, Mahomed Yunus 
duvida que as receitas da so-
bretaxa da exportação entrem 
na totalidade nos cofres do 
Estado, uma vez que, segundo 
ele, o sistema tributário denota 
sinais de fragilidade para fugir 
ao fisco.
“O nosso país atingiu no pre-
sente ano uma produção re-
corde da castanha e esse facto 
atraiu comerciantes de vários 
países, sobretudo da China, 
Vietname, Bangladesh, Paquis-
tão, Índia, que se envolvem em 
esquemas para exportar o pro-
duto fugindo ao fisco”, consi-
dera Mahomed Yunus.

Exportação da casta-
nha rende 33 milhões 
de dólares ao País Fo
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Assim resumiram os presentes que acompa-
nharam apresentação da análise, que dizem 
ainda não fazer sentido, que até na capital, 
onde estão centralizadas as instituições da 
justiça, as comunidades sejam sacrificadas.
Os mecanismos de informação no processo 
que envolve cerca de 1200 famílias dos bair-
ros da Malanga, Luís Cabral e Gwachene, 
resultante da construção da ponte Maputo-
-Ka Tembe (enquadrada no projecto Circular 
de Maputo), não foram eficazes, havendo um 
desconhecimento sobre os direitos assistidos 
às comunidades reassentadas, sobretudo no 
que respeita aos critérios das indemnizações, 
à possibilidade de reacção jurídica no caso de 
discordância, às instituições ou entidades in-
dependentes onde possam ser canalizadas as 
reclamações.
Segundo conclui o relatório que analisa a na-
tureza jurídica do projecto, faltam nos locais 
de reassentamento um conjunto de serviços 
públicos, nomeadamente escolas, hospitais, 
polícia e transportes.
Por exemplo, existindo entre os membros das 
comunidades reassentadas estudantes do en-
sino secundário, técnico e universitário, deba-
tem-se actualmente com a questão de saber 
como garantir a continuidade dos estudos.
“A escola é lá na estrada lá. Mesmo apa-
nhando chapa, é longe. Por exemplo, o meu 
filho entra às 6:45 horas. Ele está na sétima 
classe. A outra menina está na décima, na 
escola secundária. Aqui não há escola secun-
dária, também não tem sétima classe. Tenho 
que tirar dinheiro todas as semanas enquan-
to eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Não 
trabalho, não faço nada. Lá em Gwachene, 
o meu trabalho era de fazer tranças às pes-
soas. Eu tinha os meus clientes que vinham 
trançar. Aqui demorei para apanhar energia. 
Passámos um ano sem energia”, escreve o es-
tudo citando uma mãe de família,
Alguns chefes de família viram-se constran-
gidos a distribuir os filhos (ou outros depen-
dentes) por familiares ou amigos que vivam 
na cidade de Maputo ou próximo dela. Mas 
para algumas famílias, a questão não é preci-
samente a falta de escola em se, mas o facto 
de não ter sido devidamente articulado o re-
assentamento com o calendário escolar.
Assim, verifica-se que não existe um plano de 
reassentamento aprovado de acordo com os 
procedimentos legais vigentes no país.
A distância temporal entre o censo (levanta-
mento e registo dos bens existentes) e o pa-
gamento efectivo das indemnizações, e o fac-

to de o valor não ter sido actualizado à data 
do pagamento, contribuiu para a erosão das 
indemnizações, isto é, para que o valor real 
das somas recebidas fosse substancialmente 
mais baixo.
O documento de 49 páginas, assinado por 
André Cristiano e Lino Manuel constata, 
ainda, que este constrangimento prejudicou 
a capacidade de reposição dos bens por parte 
das famílias expropriadas.
“Verificou-se uma desconsideração de ele-
mentos que deveriam integrar a indemni-
zação, como é o caso dos bens intangíveis e 
ruptura da coesão social”, entendem os in-
vestigadores.
A empresa Maputo Sul optou pelo pagamen-
to de indemnizações em dinheiro, sem que, 
contudo, tivesse planificado devidamente 
essa alternativa. O processo de reassenta-
mento desenvolveu-se, por isso, de forma pre-
cária e sofrida para as famílias reassentadas. 
Estas confrontaram-se com a difícil realidade 
de ter que, a custos próprios, abrir vias de 
acesso, desbravar terrenos, retirar os troncos.
Os locais de destino não dispunham de con-
dições mínimas para receber as famílias re-
assentadas. Tratava-se de terrenos sem qual-
quer infraestrutura instalada. As famílias não 
tinham (ou não têm) água canalizada, nem 
energia eléctrica, para além de infraestrutu-
ras urbanas mínimas, os novos locais de re-
assentamento não dispõem de serviços públi-
cos básicos como escolas, hospitais, polícia e 
transportes.
O acesso a cidade de Maputo para trabalhar, 
estudar ou cumprir outra actividade, tornou-
-se muito difícil ou mesmo impossível. Não 
foram equacionadas as possibilidades de cria-
ção de projectos alternativos de trabalho ou 
de geração de rendimento para as pessoas 
que se viram obrigadas a abandonar as suas 
actividades por força do reassentamento, o 
que contribui para o agravamento das condi-
ções de vida das famílias reassentadas.
A fraca preparação social das comunidades 
reassentadas e das comunidades acolhedoras 
contribuiu para o nascimento ou recrudesci-
mento de conflitos, sustenta o relatório, des-
crevendo que para as famílias reassentadas, 
tendo em conta o conjunto de questões colo-
cadas no presente trabalho, o reassentamento 
causado pelo projecto de construção da ponte 
Maputo-kaTembe representa um agravamen-
to das condições de vida, contrariando-se os 
princípios subjacentes à legislação moçambi-
cana.

O processo de reassentamento 
em KaTembe é uma “desgraça”
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Comentário

A falência do Nosso Banco, mais 
por culpa do Banco de Moçambi-
que que não cumpriu com a sua 
missão como regulador, está a 
ameaçar deixar na falência umas 
dezenas de empresas que ali de-
positavam as suas poupanças. 
Durante a semana, chegaram ao 
nosso conhecimento três casos de 
empresas cujos gestores não sabem 
o que irá acontecer a elas e aos 
seus trabalhadores. Vejamos esses 
três casos:

Caso 1
No caso 1, fomos reportados a situ-
ação de um conglomerado empre-
sarial de ramo comercial. Tem ar-
mazéns, lojas, pastelarias, salas de 
cinema e outros negócios, sempre 
na área comercial.
Emprega perto de 1000 trabalha-
dores. Trata-se de um negócio fa-
miliar, pelo que pais, filhos, netos, 
genros e noras dependem daquele 
negócio para o sustento das suas 
vidas. O conglomerado deposita-
va no Nosso Banco o dinheiro dos 
seus negócios e não era pouco.
Foi decretada a falência e os gesto-
res da empresa não tiveram tempo 
de tirar lá alguns milhões que pen-
savam que estavam em segurança.
Como consequência, esta grande 
empresa não tem como pagar os 
salários de Novembro e Dezembro. 
Não tem como pagar as obrigações 
para com o Estado (impostos e ou-
tras taxas) e não tem como honrar 
compromissos com terceiros. Não 
tem como aguentar as despesas 
porque o seu dinheiro que não era 
pouco, está retido, a espera da co-
brança da Massa Falida.
Os gestores desta empresa espe-
ram que o bom senso do Banco de 
Moçambique impere e o mais rapi-
damente possível sejam libertos os 
milhões que estão nas suas contas 
no Nosso Banco. Caso contrário, 
já este Dezembro, esta grande rede 
comercial de Maputo fechará as 
portas e vai afectar muita gente 
a partir da família dos donos da 
empresa até aos trabalhadores. E 
a famosa administradora do Ban-
co de Moçambique continua a di-
zer que os clientes do Nosso Banco 
não representam muita coisa para 
a economia. É apenas 1%....

Caso 2
Uma empresa de prestação de ser-
viços no ramo de transporte, tam-
bém depositava no Nosso Banco 
muito dinheiro resultante das suas 
operações. São milhões de Meticais 
que de um dia para o outro fica-
ram retidos a espera de novas or-
dens. Os gestores da empresa con-
sideram, isso, uma roubalheira.
A empresa tem quase 200 traba-
lhadores. No final de cada mes, 
tem que pagar salários, finanças, 
rendas de casa por quase todas as 
capitais provinciais e compromissos 
com terceiros. Na Sexta-feira em 

que o banco foi fechado, para azar 
do gestor da empresa, dois cami-
ões de grande tonelagem tiveram 
avaria um em Xai-Xai e outro na 
Beira. Era preciso reparar as ava-
rias enviando mecânicos a partir 
de Maputo. Os mecânicos partiram 
no Sábado. Fizeram levantamentos 
no Domingo das peças necessárias 
e Segunda-feira reportaram a lista 
das peças a comprar a Maputo que 
não conseguia tirar os necessários 
600 mil Meticais para a compra 
das peças para os dois camiões. 
Para piorar, nem para manter as 
tripulações à espera na estrada 
onde os carros pararam nem para 
alimentar e hospedar os mecânicos 
um algures em Xai-Xai e outro na 
Beira. Os gestores desta grande 
empresa de transporte de cargas 
diversas estão a beira de ataque 
de nervos. Se o Banco de Moçam-
bique não manda libertar o nosso 
dinheiro, morremos todos, traba-
lhadores, gestores e parceiros da 
nossa companhia que nunca teve 
problemas de facturação, disse-nos 
um dos gerentes.

Caso 3
Uma grande universidade que ti-
nha contas no Moza Banco, decidiu 
transferir as contas para o Nosso 
Banco quando soube que o primeiro 
banco estava a atravessar dificul-
dades e havia sido “nacionalizado” 
pelo Banco de Moçambique.
Para seu azar, esta Universidade fi-
cou surpreendida com a falência do 
Nosso Banco, onde tem milhões de 
Meticais para o pagamento de sa-
lários, de rendas de casa pelo país 
fora e outras obrigações com tercei-
ros como empresas de segurança, de 
manutenção de edifico, etc.
Esta Universidade não sabe como 
irá gerir a sua vida a partir des-
te Dezembro, sobretudo, não sabe 
como fará o pagamento dos sa-
lários dos seus professores, umas 
centenas deles.
Um gestor desta universidade con-
tou-nos, angustiado, que os cul-
pados pela quase falência à vista 
da sua instituição são os famosos 
homens de fatos escuros do Banco 
de Moçambique. Os mesmos que 
detectaram problemas de gestão 
no Nosso Banco desde o ano pas-
sado e sentaram em cima de uma 
inspecção feita por inspectores do 
Banco Central. Uma desgraça que 
paira sobre gestores competentes, 
sobre empreenderes que queriam 
empregar trabalhadores e estabili-
zar famílias. Gestores que geriram 
bem os seus negócios, têm dinhei-
ro no Banco mas não podem tirar 
porque devem esperar pela Massa 
Falida....
E não falamos aqui de cidadãos 
singulares. Estes, também. nos 
contam historias macabras sobre 
os seus dinheiros num Banco deti-
do maioritariamente pelo INSS...  

Lourenço Jossias

Três exemplos de asfixia 
empresarial a partir da falência 
do Nosso Banco



Padarias roubam aos consumidores 
vendendo pão com peso não recomendável
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Dragagem do porto de Maputo começa a dar resultados

O primeiro navio de maior porte, com 90.000 toneladas de carga, partiu do Porto de Maputo, na passada 
quinta-feira, como resultado dos trabalhos de dragagem de aprofundamento do canal de acesso àquela 

infra-estrutura dos actuais 11 metros para 14.2 metros no topo de preia-mar.

No mesmo dia a inspecção do 
INAE e INOQ visitou o super-
mercado Premier Super Spar, 
antigo Premier Mica, onde fez-
-se a pesagem de pão e a pe-
sagem dalguns produtos pré-
-medidos e embalados.
Naquele estabelecimento, cons-
tatou-se uma situação diferen-
te da das duas outras padarias, 
uma vez que o preço do pão 
produzido e vendido naquele 
supermercado tem uma gra-
magem ligeiramente superior a 
200 gramas recomendados por 
lei. Numa pesagem efectuada 
no local, as mais de 13 uni-
dades de amostra, ou seja, os 
pães, pesavam em média 230 a 
250 gramas.
Entretanto, constataram-se 
algumas irregularidades no 
tocante aos produtos pré-me-
didos e embalados fora, como 
foi o caso do açúcar nacional 
embalado, que devia pesar um 
quilograma, mas que tem peso 
muito aquém do que vem gra-
vado na embalagem.
Foram pesadas no local mais 
de 26 embalagens, das quais 
apenas uma é que tem uma 
gramagem correspondente a 
um quilograma, as restantes 
25 embalagens tem entre 800 a 
920 gramas, em média, o que 
revela que as empresas que fa-
zem o empacotamento e emba-
lagem do açúcar estão a rou-
bar aos moçambicanos.
As amostras usadas para o 
efeito são embaladas e distri-
buídas por empresas nacionais, 
nomeadamente a ADC, sede-
ada na cidade de Maputo, ao 
longo da AV do Trabalho e a 
Auto Pac, localizada na Ci-
dade da Matola, no bairro da 
Machava, na Av. Ismael Alves.
Como se pode depreender, ape-
sar de o açúcar ser produzido 
a nível nacional, empresas de-
sonestas burlam os moçambi-
canos vendendo produtos com 
peso muito aquém do recomen-
dado.  

Açúcar embalado com 
peso inferior ao pres-
crito na embalagem 

Apesar de o governo, atra-
vés do Ministério da Indús-
tria e Comércio, continuar 
a subsidiar as panificadoras 
para garantir que os mo-
çambicanos tenham pão 
na mesa, as padarias con-
tinuam a vender pão com 
medidas muito abaixo das 
estabelecidas pelo Regula-
mento de Produtos Pré-
-medidos e não cumprem 
com as regras de higiene e 
segurança.

Reginaldo Tchambule

Pouco mais de um 
mês depois de as 
panificadoras te-
rem encostado o 
governo à parede 

exigindo subsídio sobre o preço 
da farinha de trigo como con-
dição para não aumentarem 
o preço do pão, que culminou 
num acordo que garante o re-
ferido subsídio, pelo menos até 
Março próximo. Mesmo assim, 
o cidadão continua a comprar 
pão com tamanho e peso mui-
to abaixo do estabelecido pela 
lei e produzido nas mais péssi-
mas condições de higiene.
Enquanto o governo gasta mi-
lhões de Meticais provenien-
tes dos impostos de todos nós 
para subsidiar o preço do pão, 
algumas padarias desonestas 
estão a encher os seus cofres 
à custa do suor dos moçambi-
canos, diminuindo a massa de 
trigo no fabrico do pão para 
obter mais lucros.
Com efeito, numa operação 
relâmpago e sem nenhum avi-
so, em que nem mesmo os in-
tegrantes da equipa sabiam 
quais eram os estabelecimen-
tos que seriam visitados, efec-
tuada na manhã da última 
Quinta-feira, por uma equipa 
multi-sectorial do Ministério 
da Industria e Comércio, en-
volvendo a Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas e 
o Instituto Nacional de Nor-
malização e Qualidade, foram 
detectadas algumas irregulari-
dades em algumas padarias da 
Cidade de Maputo.
Trata-se das padarias Lafões e 
Moçambique, ambas na cidade 
de Maputo, onde constatou-se 
que o peso declarado não vai 

ao encontro do peso do pão 
que é comercializado.
O caso mais grave foi verifi-
cado na padaria Lafões, onde, 
das medições feitas a fim de 
aferir a gramagem do pão, 
quase todas as amostras ti-
nham menos de 100 gramas, 
ou seja, tinham uma diferença 
de cerca de 100 gramas em re-
lação ao recomendado pela lei 
que é de 200 gramas.
“O peso do pão não correspon-
de ao plasmado na lei e apesar 
de, nalguns casos, haver uma 
indicação de que o pão pesa 
200 gramas, constatou-se du-
rante a pesagem que não cor-
respondem a isso”, referiu, na 
altura, Alfredo Sitoe, Director 
Geral do Instituto Nacional de 
Normalização e Qualidade.
Numa pesagem feita no bal-
cão daquela padaria pela nos-
sa equipa de reportagem, na 
companhia dos inspectores do 
INAE e do INOQ, verificou-se 
que o pão pesa em média cer-
ca de 96 gramas, ou sejam não 
chega, nem sequer, a metade 
dos 200 gramas recomendados. 
Portanto, trata-se de um des-
vio em média superior a mais 
de 100 gramas, quando o des-
vio aceitável e permitido pela 
lei é de apenas 9,4 gramas.
“Na padaria Lafões encontra-
mos uma situação em que em 
termos do rigor da lei a pena 
seria muito pesada, porque no 
balcão foi declarado que o pão 
pesava 200 gramas e o dono, 
dentro do escritório, declarou 
que o pão pesava 160 gramas, 
mas, mesmo assim, o pão não 

chega, de longe, a essa gra-
magem. Está fora dos limites 
permitidos pela lei em termos 
de desvio”, declarou Alfredo 
Sitoe.
Na Padaria Moçambique hou-
ve uma maior abertura, decla-
raram que o pão pesava 200 
gramas e colocaram o preço, 
mas nenhuma das 13 unidades 
que serviram como amostra 
pesou 200 gramas ou o mínimo 
de 180 gramas se considerar o 
desvio permitido. Neste caso 
os pães pesavam em média 
130 gramas.
“Estamos numa situação em 
que o consumidor sai grave-
mente lesado. Nesta primeira 
fase nós tratamos de chamar 
atenção às padarias, mas nos 
termos da legislação em vigor, 
essa infracção é penalizada 
com uma pena equivalente a 
uma multa de 50 salários mí-
nimos”, esclareceu a inspecto-
ra-geral do INAE, Maria Fer-
nandes Freitas.  
Segundo ela, nas duas pada-
rias verificaram-se algumas 
questões higiénicas, mesmo no 
local onde o pão é feito, “por 
isso orientamos para melhora-
rem-se as condições higiénicas 
porque trata-se de um produto 
alimentar que pode ter algum 
tipo de contaminação”.

Desrespeito à autoridade 
para esconder irregularidade

Na padaria Lafões houve al-
guma resistência por parte do 
proprietário para deixar a ins-
pecção trabalhar, o que deixa 

transparecer que sabia, de an-
temão, que a sua padaria não 
cumpria com o regulamento e 
tentou, a todo custo, esconder 
isso através de intimidação.
Quando o proprietário se aper-
cebeu da presença da nossa 
equipa de reportagem ficou 
bastante nervoso e resistiu 
bastante para deixar a equipa 
de inspecção trabalhar.
Num tom arrogante e bas-
tante mal educado expulsou 
a imprensa e parte da equipa 
de inspecção, pedindo, apenas, 
para conversar com os dois di-
rectores e só depois de mais de 
uma hora de negociações, com 
nervosismo à mistura, é que o 
proprietário permitiu a entra-
da de parte da delegação.
Alfredo Sitoe considera que a 
resistência, por parte do pro-
prietário da Padaria Lafões, 
revela que houve intenção de 
lesar os consumidores e isso 
pode ser um agravante porque 
revela claramente que o pro-
prietário agiu de má fé.
“Essa demonstração de que 
houve intenção e foi tudo pre-
meditado, por isso não pode 
ser deixada impune. Terá tra-
tamento apropriado”, destacou  
Segundo Sitoe, o INAE e o 
INOQ vão analisar melhor 
para saber qual vai ser o desfe-
cho de cada caso, uma vez que 
trata-se de dois casos diferen-
tes em que num houve colabo-
ração, podendo se concluir que 
não havia intenção de lesar o 
cliente, mas onde houve resis-
tência significa que houve in-
tenção e foi tudo premeditado.

Fo
to

: N
ilt

on
 C

um
be



06 de Dezembro 2016   |   Terça-feira 19Magazine independente

PUBLICIDADE



20 Magazine independente Terça-feira   |   06 de Dezembro  2016

internacional

A força-tarefa responsável pela 
Operação Lava Jato ganhou 
recentemente o prémio de 2016 
da Transparência Internacio-
nal (TI). Em nota divulgada 
no Panamá, onde acontece ac-
tualmente a 17ª Conferência 
Anticorrupção, a organização 
não governamental manifestou 
satisfação e orgulho de home-
nagear a equipe brasileira de 
investigação. 
Na entrega do prémio, a Trans-
parência Internacional ressaltou 
que a Lava Jato começou pe-
quena, mas se tornou a maior 
investigação sobre lavagem de 
dinheiro no Brasil e que comba-
te “um dos maiores escândalos 
de corrupção do mundo”.
Ao receber a homenagem, o co-
ordenador da Lava Jato, Deltan 
Dallagnon, dedicou o prémio 
“aos brasileiros que se sentem 
impotentes contra a corrup-
ção”. “Se não tivéssemos anda-
do de mãos dadas, nunca terí-
amos chegado tão longe”, disse 
Dallagnon.
Vários participantes da con-
ferência evocaram a possibili-
dade que a Lava Jato seja in-
terrompida por mudanças na 
legislação brasileira. A última 
tentativa ocorreu na quarta-
-feira (30), quando a Câmara dos 
Deputados aprovou uma iniciati-
va que permite acusar juízes, pro-
curadores e promotores de abuso 
de autoridade. Procuradores e 
magistrados consideram que se 
trata de uma “lei de intimidação” 
do Ministério Público e do poder 
Judiciário.
“No Brasil, foram perdidos biliões 
de dólares devido à corrupção, e 
os brasileiros já toleraram muito 
este fenomeno que devasta seu 
país. A equipe de trabalho da 
Lava Jato está fazendo um tra-
balho excelente”, assinala na nota 
da TI a presidente do Comité de 
Prémios contra a Corrupção da 
organização, Mercedes de Freitas.
A operação Lava Jato resultou 
até o momento em sentenças 
contra 118 pessoas, condenadas a 
um total de 1.256 anos de prisão. 
Cerca de 50 legisladores conti-
nuam sob investigação da força-
-tarefa.

Lava Jato ganha prémio 
anticorrupção da Trans-
parência Internacional

Yahya Jammeh 
derrotado por Adama 
Barrow na Gâmbia

Parlamento da Áustria aprova a expropriação da casa natal do Hitler  
A Comissão do Interior do Parlamento da Áustria aprovou a expropriação da casa natal do ditador nazi 

Adolf Hitler na localidade de Braunau am Inn, no estado da Alta Áustria. A proprietária negou-se durante 
anos a vender o edifício no centro daquela localidade, próxima da fronteira com a Alemanha.    

PUBLICIDADE

A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, Deseja aos seus alunos, pais, encarre-

gados de educação e ao público em geral, boas festas e um prós-
pero ano novo lectivo 2017. Aproveita este meio para 
informar que ainda renova-se matrícula e que ainda há vagas para matricular novos 

ingressos da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe 

por 500,00 meticais. Podendo obter mais informações na secre-
taria daquela escola, sita na sede do bairro Luís Cabral, entrada a partir da Junta 
ou Maquinague ou pelos telefones: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.
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José Eduardo dos Santos deixa 
presidência em 2017 e aponta sucessor
O Presidente angolano, 
José Eduardo dos Santos, 
no poder há 37 anos, não 
será candidato nas elei-
ções legislativas de 2017, 
o que significa que deixará 
a presidência, anunciou na 
tarde desta Sexta-feira a 
Rádio Nacional de Angola, 
um órgão de informação 
oficial.

O Chefe de Esta-
do, de 74 anos, 
deverá ceder o 
seu lugar à fren-
te do Movimen-

to Popular para a Libertação 
de Angola (MPLA) ao actual 
ministro da Defesa, João Lou-

 O candidato de uma coliga-
ção da oposição, Adama Bar-
row, venceu as eleições presi-
denciais na Gâmbia com 45,5 
porcento dos votos contra 36,6 
porcento do presidente Yahya 
Jammeh, no poder desde há 
22 anos, anunciou esta sexta-
-feira, em Banjul, a Comissão 
eleitoral independente, citada 
pela AFP. 
Barrow obteve 263.515 vo-
tos, Jammeh, 212.099 votos, 
e o terceiro candidato, Mama 
Kandeh, 102.969 votos (17,8 
porcento dos sufrágios) desse 
escrutínio à uma volta, indicou 
a imprensa o presidente da 
Comissão eleitoral independen-
te, Alieu Momar Njie.
A taxa de participação foi de 
aproximadamente 65 porcento.
“Declaro Adama Barrow le-
galmente eleito para servir 
como presidente da República 
da Gâmbia”, proclamou Njie, 
num anúncio transmitido pela 
televisão do Estado.
“Apelamos à toda gente a res-
peitar a paz, a tolerância e a 
tranquilidade, porque confor-
me podeis verificar pelos re-
sultados, iremos assistir à uma 
mudança de governo”, acres-
centou.     
Segundo a imprensa local, re-
gistaram-se manifestações de 
regojizo nas ruas de Banjul, 
após o anúncio dos resultados.

renço, disse à AFP um mem-
bro do comité central do parti-
do, João Pinto. O modo como 
José Eduardo dos Santos pro-
move família “é claro sinal de 
força”.
Em Angola não há eleições 
presidenciais, o chefe de Es-
tado é o líder do partido ven-
cedor. Por isso, Lourenço é, 
potencialmente, o próximo 
Presidente.

José Eduardo dos Santos fez 
uma intervenção recentemente 
na reunião do comité central, 
na qual defendeu que o MPLA 
deve lutar pela maioria absolu-
ta nas legislativas e disse que 
o partido deve unir-se em tor-
no de um candidato.
“O nosso objectivo é ganhar as 
eleições com uma maioria ab-
soluta ou pelo menos com uma 
maioria qualificada”, afirmou 

Eduardo dos Santos, citado 
pela AFP. “A chave para este 
sucesso é a disciplina e a uni-
dade de todos”, reiterou, sem 
oficializar o nome do sucessor.
No último verão João Louren-
ço tornou-se vice-presidente do 
MPLA. Quando nessa altura 
Eduardo dos Santos foi ree-
leito à frente do partido e foi 
aprovada a nova composição 
do Comité Central, o Novo 
Jornal referia que João Lou-
renço poderia vir a abandonar 
o cargo de ministro para ser 
vice-presidente no governo.
Eduardo dos Santos tinha já 
afirmado em Março deste ano 
que iria abandonar o cargo 
mas em 2018, um ano depois 
das eleições. Apesar disso, em 
Agosto, foi reconduzido como 
líder do partido.
Depois disto, e nos últimos 
meses, foram vários os rumo-
res que surgiram em Angola 
dando conta da frágil saúde do 
Presidente, sugerindo que po-
deria renunciar ao poder mais 
cedo ou mais tarde.
O MPLA tomou as rédeas do 
poder em Angola, em 1975, 
depois de o país ter conquis-
tado a independência a Portu-
gal. 
Quatro anos mais tarde, Edu-
ardo dos Santos tornou-se 
o chefe de Estado depois da 
morte do líder histórico.

José Eduardo dos Santos



Mais de 300 produtos 
isentos de pagamento do IVA
Numa altura em que o país 
está a ressentir-se da crise 
económica aliada a tensão 
político-militar que, de 
acordo com informações 
oficiais, prejudica a pro-
dução agrícola e a circu-
lação de pessoas e bens, 
o Parlamento aprovou a 
lei de revisão do código 
de imposto sobre o valor 
acrescentado, IVA. O ins-
trumento isenta de paga-
mento do IVA grande parte 
dos produtos agrícolas.

 Elísio Muchanga 

São no total 367 os 
produtos, equipamen-
tos e matérias-primas 
isentos de pagamen-
to do IVA, aprova-

dos com votos da Frelimo e 
do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) que 

revoga, de forma substancial-
mente, o anterior código. 
 Segundo a argumentação 
apresentada pelo governo, a 
isenção do IVA em alguns 
produtos e matérias-primas, 
tem como objectivo permitir 
a dedução do IVA suportado 
pelos operadores agrícolas, no 
âmbito do exercício da sua ac-
tividade, mantendo a isenção 
que se beneficiam na venda 
dos produtos da sua produção 
e nos serviços que prestam, 
como forma de diminuir o im-
pacto deste imposto sobre o 
sector agrícola.
  O governo fundamenta ainda 
que, a isenção do IVA sobre 
alguns produtos e equipamen-
tos surge da necessidade de al-
teração de algumas normas do 
código do imposto sobre o va-
lor acrescentado, devido a evo-
lução dos diferentes sectores 
económicos e sociais do país. 
Dos produtos a serem isentos 
do IVA, figuram os produtos 
e equipamentos agrícolas, com 
destaque para o tomate, bata-
ta, cebola, trigo, feijão arroz 
não processado, entre outros 

cereais, bem como adubos e 
fertilizantes, açúcar, óleo, sa-
bão e os serviços públicos de 
transporte de passageiros, 
como forma de atenuar o seu 
custo, o gás doméstico e com-
ponentes para o fabrico de me-
dicamentos.
“A crescente necessidade de 
modernização tecnológica da 
administração tributaria, bem 
como o incremento de acções 
com vista a simplificação de 
procedimentos para o cumpri-
mento das obrigações fiscais e 
o alargamento da base tribu-
taria, assim como diminuir a 
carga fiscal sobre os sectores 
chaves como a agricultura, hi-
dráulica agrícola, água e sane-
amento, são ainda, apontados 
como razoes para a isenção do 
IVA”.
O Movimento Democrático de 
Moçambique, chancelou a lei 
por entender que os níveis de 
isenção referidos na proposta 
tocam na espinha dorsal do 
desenvolvimento do país, pois 
com a isenção do IVA o sec-
tor agrário e o de transportes 
vão criar condições para for-

talecer a produção nacional e 
devolver à agricultura o mé-
rito que lhe é conferido pela 
constituição como base da 
nossa economia.
 “Isentar o serviço público de 
transporte e de passageiros 
é fazer renascer a esperança 
nos moçambicanos de que os 
transportes semi-colectivos, 
vulgo My love, estão com 
dias contados. É garantir a 
circulação de pessoas e bens 
ao longo do país, sem gran-
des constrangimentos” disse 
Sande carmona em nome do 
MDM.
Frelimo que votou a favor en-
tende que a lei visa criar con-
dições para o desenvolvimento 
da agricultura tendo em conta 
o papel chave deste sector na 
economia nacional, dinami-
zar a indústria nacional de 
modo a incentivar a produção 
nacional e diminuir a depen-
dência das importações e esti-
mular a indústria nacional de 
medicamentos.
Jacinto Capito frisou, em 
nome da Frelimo, que a lei 
permitirá, por um lado, um 

rápido desenvolvimento do 
país, em particular o distrito, 
pólo de desenvolvimento, uma 
vez que serão modernizados e 
simplificados os procedimen-
tos na cobrança das receitas.
Já a Renamo, que aprovou a 
lei da pauta aduaneira, abs-
teve-se da votação da lei de 
revisão do código de imposto 
sobre o valor acrescentado, 
com o argumento de que a ma-
nutenção da taxa do IVA, na 
cifra de 17 porcento, continua 
a ser preocupação de grande 
parte da sociedade que conti-
nuará a pagar altos impostos.
Alfredo Magumisse, deputado 
da Renamo, disse que as isen-
ções apresentadas podem dar 
a ideia de diminuição de carga 
tributária de certos bens, mas, 
também, significam sufocar a 
produção nacional, ou seja no 
lugar de se produzir dentro do 
país, o melhor será a importa-
ção.
    A lei, ora aprovada, surge 
da necessidade de adequa-la 
com a nova pauta aduaneira 
aprovada pela assembleia da 
Republica.
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nacional
INSS recupera mais de milhão e meio de meticais 

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) acaba de recuperar 1.580.129 meticais, que tinham 
sido descontados nos salários dos trabalhadores e não canalizado ao sistema, por parte de algu-

mas empresas que opera em diferentes sectores de actividade económica.

Mais de 24 toneladas de sementes 
serão distribuídas a camponeses 
de oito distritos das Províncias de 
Maputo, Gaza e Inhambane. A ini-
ciativa tem por objectivo aliviar o 
sofrimento das famílias afectadas 
pela seca na região sul. Trata-se de 
sementes de feijão, milho, couve e 
repolho.
Uma das beneficiárias das semen-
tes é Carolina Uamba, agricultora 
desde a infância. Ela foi afectada 
pela seca. Não sabe ao certo quan-
to, mas diz que perdeu dinheiro 
na compra de sementes que nunca 
chegaram a germinar por causa da 
seca.
“Tinha plantado milho, sementes 
de abóbora e de batata-doce, mes-
mo amendoim comprei e semeei 
mas não germinou nada. Também 
plantei mandioqueiras, mas não 
saiu nada porque ficamos quase 
dois anos sem chuva”, disse.
Com a seca, a machamba deixou 
de ser uma das principais fontes de 
sustento da família de Carolina, o 
que agravou o custo de vida.
“Os preços são altos, muito altos. 
Um saco de arroz de 25 quilos cus-
ta mais de mil meticais. O preço 
do saco de farinha depende de cada 
vendedor. Alguns vendem a 500, 
outros 460. Mas a maioria vende a 
500 ou 550”, reclamou Uamba.
A entrega das sementes foi fei-
ta por um grupo de empresas da 
área do gás e petróleo. “Aqui em 
Moamba estamos a entregar 3.7 to-
neladas, mas temos sementes para 
outros distritos de Maputo, Gaza 
e Inhambane”, explicou o repre-
sentante da ROMPCO, Benjamim 
Chalenge
De acordo com a direcção provin-
cial de agricultura e segurança ali-
mentar, mais de cinco mil pessoas 
ainda estão em situação de insegu-
rança alimentar em Maputo. “Ain-
da temos cerca de oito mil pessoas 
na nossa província. Por isso pre-
cisamos intensificar a produção e 
melhorar esta situação”, explicou 
Carla Albino.
A chuva que tem estado a cair nos 
últimos dias, está a devolver espe-
rança aos camponeses de Moamba, 
um dos distritos responsáveis pelo 
abastecimento de produtos frescos 
aos mercados da província e cidade 
de Maputo.

Camponeses recebem 
20 toneladas de semen-
te para enfrentar seca

Investidor alemão ocupa 
300 hectares em Bazaruto
A Sociedade Kissawa Lda, 
de Thomas Flohr, empre-
sário alemão, que ocupou 
300,9424 hectares de terra 
em áreas protegidas e de 
conservação da biodiver-
sidade ecológica, é indicia-
da de estar a sufocar os 
demais investimentos e a 
destruir de forma desenfre-
ada o ambiente em Kissa-
wa, na ilha de Benguerrua, 
arquipélago de Bazaruto, 
na Província de Inhambane. 

António Zacarias

No entender dos 
investidores, há 
inúmeros crimes 
ambientais que 
gravitam sobre a 

empresa do famoso Nina Flo-
hr, conhecida por Jet-Set, filha 
e Thomas Flohr, o proprie-
tário da empresa de aviação 
civil, Vista Jet. É apontado 
como tendo encerrado vias tra-
dicionais de acesso dos nativos 
ao mar, derrube de vegetação 
marinha e de dunas de areia 
donde extrai solos para mis-
turas com cimento produzindo 
masssa para a construção do 
seu empreendimento. 
O MAGAZINE esteve em Kis-
sawa. Na verdade Thomas e 
Nina ocuparam 300,9424 hec-
tares de terras de Kissawa na 
ilha de Benguerrua, à luz do 
concurso número 02/MITUR/
ANAC/2013 que naquele ano 
era avaliado em 13.500.239,59 
meticais, para a implantação 
de laboratório para a pesqui-
sa marinha e um complexo 
turístico, segundo atesta a li-
cença de construção número 
14/GDV/GAV/2014, referen-
te ao processo de construção 
1700/A. 
Denominado Kissawa Lda, o 
complexo turístico de Tho-
mas e Nina compreende a 
construção de casas privadas 
para veraneio, estando neste 
momento a ocorrer a desma-
tação da flora e vegetação. 
Para os investidores, Kissawa 
Lda está sendo implantado 
nas zonas protegidas. Kissawa 
está a abrir ruas de comuni-
cação entre uma residência e 

outra, acampamento principal 
do empreiteiro H&L Constru-
ções Lda. Há, ainda, tendas de 
campismo para alojamento em 
Motsita e Kotseka, duas pon-
tas de maior biodiversidade 
ecológica de Kissawa, na ilha 
de Benguerua. É nestas zonas 
de conservação e protegidas, 
onde Thomas e Nina ainda 
abriram furos subterrâneos 
para extração de água de uso 
múltiplo. 

Contestação conjunta 
Carvalho Múaria, então Mi-
nistro do Turismo, recebeu em 
2013, uma petição dos nativos 
e operadores turísticos do ar-
quipélago de Bazaruto. Nesta, 
os signatários apelavam ao 
governo para ponderar a con-
cessão de um total de 300,9424 
hectares ao projecto Kissawa 
Lda. A ilha de Benguerrua 
está saturada. Há nela cerca 
de 60 hectares ocupados, se-
paradamente, por outros cin-
co investidores. No entanto, 
a Sociedade Kissawa Lda, de 
Thomas Flohr, está ferida de 
vícios que denotam práticas 
icorrectas na administração 
Pública. 
A petição dirigida ao minis-
tro revela que a direcção da 
Administração Nacional das 
Áreas de Conservação, ANAC, 
atropelou dolosamente o Plano 
de Maneio ao conceder a So-
ciedae Kissawa 300,9424 hec-
tares na ilha de Benguerrua, 
pois este nunca esteve previsto 
muito menos recomendado no 
referido Plano de Maneio abre-
gendo a região de Khotseka. 
Os signatários manifestam ao 
Estado, o seu descontentamen-
to com a Sociedade Kissawa 
Lda baseando-se naquilo que 
consideram de um concurso 

público obscuro e pouco orto-
doxo da administração públi-
ca. Tal concurso e consequente 
concessão não só trucidou os 
mais elementares princípios da 
nossa actividade económica, 
como atropelaram grosseira-
mente o Plano de Maneio para 
o Parque Nacional do Arqui-
pélago de Bazaruto, documen-
to elaborado com a participa-
ção da população local e com 
Despacho Ministerial de 19 de 
Janeiro de 2009. 
O governo admitiu, por es-
crito, que a ilha não pode su-
portar, para sua defesa, mais 
concessões, por se encontrar 
saturada. Paradoxalmente, 
quando se trata de concessio-
nar ao capital estrangeiro a 
ilha já tem capacidade de su-
portar um projecto que ocupa 
uma área de 300,9424 hecta-
res. No entanto, a área recusa-
da aos naturais é no global in-
ferior a 50 hectares. O governo 
moçambicano indeferiu pedi-
dos de concessões de terra com 
15 hectares, mas depois, veio 
conceder 300,9424 hectares a 
Kissawa Lda. Ainda mais, na 
área ora concessionada a Kis-
sawa Lda, há propriedades de 
outros operadores com 2 hec-
tares. O governo não respeitou 
estas concessões. 
O documento dos naturais re-
vela que seria razoável e de 
boa fé, que o Governo e  a res-
tante administração pública e, 
no caso concreto, transferisse 
o Kissawa Lda para a ilha de 
Bazaruto, por ser nesta ilha 
onde há espaço para vários 
projectos e excelentes condi-
ções para acolher um projec-
to gigante como este. A ilha 
de Benguerrua tem 2500 hec-
tares e já possui 3 hotéis em 
funcionamento, 1 ainda por se 

construir, por isso, qualquer 
concessão da grandeza da de 
Sociedade Kissawa é contra o 
Plano de Maneio do Parque 
Nacional do arquipélago de 
Bazaruto. 
Segundo a missiva da popu-
lação local e operadores, não 
seria razoável que nas zonas 
de conservação fossem ergui-
das residências privadas, como 
acontece com Kisawa Lda. A 
população local está preocupa-
da com Kissawa Lda, que ocu-
pou suas áreas. Denuncia ain-
da mais, o maior número de 
estrangeiros que invadem Ben-
guerrua à procura de emprego, 
usurpando outras as oportuni-
dades que deveriam ser reser-
vadas aos nativos, como havia 
sido prometido por Kissawa 
Lda. Mas infelizmente até à 
data, a carta tratou-se de uma 
exposição em vão. 
Thomas Flohr, é empresário 
alemão dono duma empresa de 
aviação civil denominada Vis-
ta Jet e criou uma sociedade 
empresarial com a sua filha, 
Nina Thomas, a Jet-Set. 

Kissawa, Lda reage 
Através dos seus mandatários, 
Kissawa Lda exibiu as activi-
dades em curso naquela ilha 
do arquipélago de Bazaruto, 
admitindo que o volume de 
capitais de investimento da 
companhia, podem estar a 
estremecer os demais investi-
dores que pensam numa con-
corrência de alto nível. “Mas 
não é o caso. Kissawa não vai 
disputar nada com os inves-
tidores aqui existentes. Po-
dem existir algumas casas do 
projecto, mas nenhuma con-
corrência poderá ocorrer en-
tre Kissawa e os demais. Nós 
estamos a trazer um investi-
mento futurista muito sério e 
que vai proteger a biodiversi-
dade. Não estamos a destruir. 
Estamos a repor as espécies 
da biodiversidade marinha. 
Temos campos de ensaios 
com plântulas de diversas 
espécies que aqui existiram 
no passado. Temos projectos 
comunitários muito fortes, 
como a avicultura e horticul-
tura. Nós apoiamos as comu-
nidades locais. Potenciamos 
as comunidades e elas desen-
volvem actividade para sua 
renda familiar” disse Narciso 
Gonsalves, representante do 
Kissawa Lda 



06 de Dezembro 2016   |   Terça-feira 23Magazine independente

PUBLICIDADE



24 Magazine independente Terça-feira   |   06 de Dezembro  2016

economia

O Conselho de Administração 
do Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS), reunido 
em sessão alargada, decidiu, 
em grande parte, manter, con-
solidar e até mesmo reforçar 
os seus investimentos alocados 
em diferentes sectores econó-
micos moçambicanos, actual-
mente avaliados em cerca de 
20,700 mil milhões de meticais 
distribuídos por activos, mor-
mente em depósitos a prazo, 
obrigações de tesouro, partici-
pações em sociedades e no de-
senvolvimento imobiliário.
O INSS decidiu, por outro 
lado, ponderar sobre a retira-
da de algumas das suas par-
ticipações em sociedades, que 
representam uma exposição ao 
risco. Tais posições serão con-
firmadas em próxima sessão 
do Conselho de Administra-
ção do INSS, a ter lugar ainda 
este mês.
Actualmente, o INSS detém 
participações em empresas de 
diversos sectores de activi-
dade, como é o caso do ramo 
financeiro, de alimentos e be-
bidas, de construção civil, de 
hidrocarbonetos, entre outros.
Estas medidas foram tomadas, 
no decurso da sessão extraor-
dinária do Conselho de Admi-
nistração alargado aos quadros 
daquela instituição, nomeada-
mente directores e chefes de 
departamentos das unidades 
orgânicas e outros técnicos 
afectos à área de investimen-
tos, ocorrido, entre os dias 1 e 
2 de Dezembro, no distrito de 
Bilene, província de Gaza.
No encontro, que teve por ob-
jectivo analisar os investimen-
tos do INSS e verificar a sua 
relevância, com vista a tomar 
decisões sobre o seu futuro, na 
perspectiva de assegurar a sus-
tentabilidade da instituição a 
longo prazo, foi decidido sobre 
a permanência e fortalecimen-
to da participação do instituto 
em investimentos rentáveis e 
produtivos, bem como o recuo 
em empreendimentos que ge-
ram prejuízos.

INSS decide reforçar alguns 
investimentos e retirar-se 
de outros

Governo aprova Estratégia de Desenvolvimento Económico do corredor de Nacala 
O Governo moçambicano aprovou na última semana a Estratégia de Desenvolvimento Económico de Na-
cala (PEDEC), que estabelece os princípios que devem nortear o processo de desenvolvimento da região 

no Norte do País.  

Empresas nacionais sem capacidade para 
operar no sector de hidrocarbonetos
Numa altura em que estão 
em curso auscultações 
públicas com vista a har-
monização de conteúdos 
que irão corporizar a lei 
de conteúdo nacional, as 
empresas nacionais ainda 
debatem-se com proble-
mas sérios no que diz 
respeito a sua capacidade 
para fazer face às exigên-
cias da indústria de hidro-
carbonetos.

Reginaldo Tchambule 

A lei do conteú-
do nacional tem 
como objectivo 
fundamental re-
gulamentar as 

ligações empresariais entre os 
grandes projectos e as peque-
nas e médias empresas mo-
çambicanas.
Ainda em preparação, a lei de 
conteúdo nacional vai dinami-
zar a participação das empre-
sas nacionais em toda a cadeia 
produtiva, contudo a indústria 
de hidrocarbonetos é nova em 
Moçambique, o que implica 
vários desafios para as empre-
sas e o empresariado nacional.
Para o Administrador da Em-
presa Nacional de Hidrocar-
bonetos para área de logística 
(ENH Logistics) as empresas 
moçambicanas estão a dar 
uma resposta positiva, con-
tudo considera que há, ainda, 
muito trabalho que tem que se 
fazer em termos de produção, 
fornecimento de bens e servi-
ços para o sector de petróleo 
e gás.
“O que nós queremos é que o 
desenvolvimento e os proces-
sos produtivos sejam baseados 
em Moçambique e, também, 
alimentada por factores de 
produção moçambicana, crian-
do mais emprego e rendimento 
para as famílias moçambica-
nas”, destacou Valy, referindo 
que a participação de empre-
sas moçambicanas nesse sector 
ainda é muito fraca.
“Para aqueles projectos que 
exigem alta tecnologia e inves-
timento financeiro de vulto, 
o país não tem capacidade de 
fazer, mas há coisas pequenas 
que o país pode produzir “, 
acrescentou Valy, para quem 
os empresários nacionais ainda 
têm vários desafios pela frente.

Neste momento a lei ainda 
está a ser produzida, estando 
a decorrer consultas públicas 
e seminários para depois ser 
submetida a aprovação do 
Conselho de Ministros e só 
depois disso poderá ser imple-
mentada.  
Esses dados foram revelados 
no decurso do terceiro semi-
nário e exposição sobre gás em 
Moçambique, organizado pela 
CWC, em parceria com a Em-
presa Nacional de Hidrocarbo-
netos.
Para o Vice-Presidente da 
CWC em Moçambique, Tiago 
Marques as empresas nacio-
nais têm mostrado vontade de 
trabalhar no sector de petróleo 
e gás mas devido as suas limi-
tações financeiras têm estado 
à margem daquilo que devia 
ser a sua contribuição, contu-
do ressalva que nos “projectos 
pequenos” onde estão envolvi-
dos têm mostrado qualidade e 
uma resposta rápida.
“Não são apenas as empresas 
internacionais que vão viabi-
lizar este projecto, é preciso 
perceber que as empresas mais 
pequenas, de fornecimento de 
comida, de materiais, papel e 
ouros serviços, também têm 
um papel. Ainda há desafios, 
por isso são necessários fóruns 
como este para elas próprias 
sentarem e reflectirem”, desta-
cou.

CTA reconhece que em-
presas nacionais têm uma 
participação quase nula

O sector privado nacional re-
conhece que ainda está aquém 

para corresponder às necessi-
dades da indústria de petróleo 
e gás, pois o actual cenário das 
empresas nacionais nos mega-
-projectos é caracterizado por 
uma participação quase nula.
Os principais desafios que fa-
zem com que a participação 
das empresas nacionais seja 
aquém do desejado, é a fraca 
capacidade financeira e técni-
ca.
A Confederação das Associa-
ções das Actividades Econó-
micas (CTA) considera crucial 
a aprovação urgente da lei 
de conteúdo local e de polí-
ticas que possam dinamizar 
o diálogo público-privado e 
privado-privado de forma a 
contribuir para o acesso ao 
financiamento, formação e in-
formação relevante sobre as 
oportunidades de negócios no 
sector.
Segundo Vuma, para além 
disso a grande corrupção difi-
culta o acesso das pequenas e 
medias empresas às oportuni-
dades de negócio, pois pessoas 
ligadas ao poder, com informa-
ção privilegiada sobre concur-
sos públicos abocanham todas.
Aliás, a falta de informação 
privilegiada é um grande cal-
canhar de Aquiles para as em-
presas nacionais, pois segundo 
Agostinho Vuma, Vice- Presi-
dente da CTA é normal ouvir 
falar de um concurso divulga-
do seis meses antes sem que os 
empresários nacionais tenham 
tido acesso atempadamente. 
“Precisamos de fazer mais. Há 
necessidade de fazer-se polí-
ticas que possam integrar as 
Micro e PME’s, embora as re-

formas não se podem esgotar 
somente em legislação, esta 
peca pela morosidade porque 
estamos a falar de uma opor-
tunidade que está a acontecer 
agora”, acrescentou Vuma.
Em resposta ao apelo dos em-
presários nacionais, o Banco 
de Moçambique defendeu que 
os bancos nacionais devem 
aumentar a sua capitalização 
para participarem no finan-
ciamento dos projectos de gás 
natural, assinalando que o en-
volvimento do sistema finan-
ceiro nacional nos recursos 
energéticos será uma mais-
-valia.
Joana Matsombe, adminis-
tradora do Banco de Moçam-
bique, assinalou que, até ao 
momento, as instituições fi-
nanceiras moçambicanas par-
ticiparam com apenas cerca 
de 16% dos investimentos as-
sociados à pesquisa de gás na-
tural, sendo que mais de 80% 
resultaram de Investimento 
Directo Estrangeiro (IDE).
Devido à sua pequenez, pros-
seguiu a administradora do 
Banco de Moçambique, o sis-
tema financeiro moçambicano 
tem tido uma participação 
marginal nos projectos asso-
ciados aos recursos naturais.
Neste momento, o governo es-
pera que o consórcio liderado 
pela multinacional norte-ame-
ricana Anadarko que detém a 
concessão da Área 1 da Bacia 
do Rovuma, Norte de Moçam-
bique, anuncie a decisão final 
de investimento ainda este 
ano, seguindo o exemplo do 
consórcio liderado pela multi-
nacional italiana ENI.
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Turistas passam a pagar taxa 
além do valor da hospedagem
Fazer turismo passa a ser 
um pouco mais caro em 
Moçambique do que o ha-
bitual. Os turistas deverão 
passar a pagar uma taxa 
acima do valor da hospeda-
gem. A decisão foi tomada 
pelo Governo e chancelada 
pela Assembleia da Repú-
blica com votos da banca-
da maioritária, a Frelimo. 

 Elísio Muchanga

O facto parece não 
preocupar os ges-
tores de turismo 
mesmo com a ac-
tual crise finan-

ceira e tensão político-militar 
que o país enfrenta, pois estes 
olham a medida como um su-
porte ao turismo nacional con-
correndo para a promoção do 
turismo alem fronteira.
 Na verdade, o Executivo fun-
damenta a razão de criação da 
taxa de turismo como uma das 
formas de se alcançar a meta 
de 4 milhões de turistas por 
ano, definida na visão do sec-
tor até ao ano de 2015.
A lei ora aprovada visa esta-
belecer uma taxa do turismo 
que vai incidir sobre o preço 
total de hospedagem, excluin-
do o imposto sobre o valor 
acrescentado que deverá ser 
cobrada no acto de pagamen-

to das despesas de alojamento 
turístico.
A lei, ora aprovada, não teve 
o aval do MDM e nem da Re-
namo, sendo que o MDM en-
tende que a criação da taxa de 
turismo seja substituída  por 
uma proposta de lei a ser sub-
metida para apreciação e apro-
vação da Assembleia da Repú-
blica, permitindo que haja um 
debate mais amplo, tomando 
em conta que  para alem do 
governo central sejam, tam-

bém, contemplados os gover-
nos locais e as autarquias nas 
áreas sob a sua jurisdição.
  MDM votou contra  por en-
tender, ainda, que mais do que 
aumentar as taxas,  o desen-
volvimento no sector de turis-
mo  pode  ser alcançado com 
uma paz efectiva, livre circu-
lação e  segurança de pessoas 
e bens,  melhorias das vias de 
acesso, redução dos índices de 
corrupção e a desburocratiza-
ção do aparelho do Estado.

 Já  a Renamo, absteve-se na 
votação da lei por entender 
que, a instituição de uma taxa 
de turismo, embora não se sa-
bendo em que valores, irá en-
carecer mais o turismo nacio-
nais assim como o estrangeiro 
em vez de o promover. Esta 
“Renamo”,  entende, ainda, 
que esta matéria deve ser dis-
cutida na Assembleia da Re-
pública com todos os porme-
nores.
A bancada parlamentar da 

Frelimo, que votou a favor 
da criação da taxa de turis-
mo, justifica a aprovação da 
lei pelo facto de o turismo ser 
uma actividade chave que con-
corre para o desenvolvimento 
sustentável do país. A Frelimo 
justifica, ainda, que o sector 
impõe  necessidade de se lhe 
providenciar todas as medidas 
para  responder as exigências, 
cada vez mais crescentes, da  
concorrência  de outros desti-
nos turísticos internacionais.

“Taxa de turismo vai alavancar o sector” 
O empresário e Presidente do 
Conselho de Administração da 
Associação de Agentes de Viagens 
e Operadores Turísticos  de Mo-
çambique – AVITUM  considera a 
aprovação da taxa de turismo uma 
forma encontra pelo Governo, jun-
to das associações de turismo para 
alavancar o turismo nacional. 
 Segundo Noor Momade, a taxa foi 
proposta ao Executivo pela Fede-
ração de Turismo, e esta não irá 
implicar o encarecimento da práti-
ca de turismo no País, visto que o 
valor a ser cobrado será simbólico. 
De acordo com Momade, a taxa de 
turismo já é praticada em muitos 
países, incluindo os grandes desti-
nos turísticos internacionais, po-
rém Moçambique é um dos pou-
cos países que ainda não cobra a 
taxa. 
“Este valor deverá ser usado para 
se fazer o marketing do turismo 
moçambicano fora do país. O va-
lor deverá ser canalizado para um 

fundo a ser gerido pelo governo 
e pelo sector privado e o mesmo 
deverá se destinar exclusivamente 
para a promoção do turismo na-
cional”, disse Momade.
 A fonte é da opinião de que a 
criação da taxa de turismo, numa 
altura em que o país está a atra-
vessar uma crise financeira e a 
viver uma tensão político-militar, 
não irá afectar o sector de turis-
mo porque quando foi proposta a 
lei ainda não se estava a viver a 
crise e não se imaginava que iria 
chegar a estes níveis. Outrossim, 
a taxa em se não irá passar dos 
dois porcentos do valor pago pela 
hospedagem, portanto, será uma 
margem ínfima.
“A taxa não vem para dificultar 
nenhum turista, pelo contrário, 
vem para beneficiar o próprio tu-
rismo, para expor o nosso turismo 
além-fronteiras, a taxa será um 
valor simbólico e o turista não 
será afectado por isso”, concluiu Noor Momade, presidente da AVITUM
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Matias Damásio e a 
surpresa da nossa gente!

Matias Damásio surpreendeu a nossa gente na se-
mana passada. Surpreendeu e foi também surpre-
endido. Aqui em frente onde se localiza a sede do 
nosso jornal, alguns fizeram a vontade dos seus so-
nhos nestas alturas do final do ano, que é, exacta-
mente, cruzar com uma verdadeira estrela na Ter-
ra e com ela fazer umas fotos.
Damásio, que tem muitas amizades em Maputo e 
milhares de fãs por cá, estava num estúdio locali-
zado mesmo em frente do nosso jornal, ao que se 
sabe a gravar umas músicas com colegas moçambi-

canos quando os atentos moçambicanos o descobri-
ram e vai daí pedir fazer umas fotos.
E o nosso fotógrafo que também é atento, registou 
estes dois belos momentos. Um com o nosso moto-
rista Betuel em grande estilo e outro momento com 
uma vizinha empreendedora chamada Domingas. 
Foi bonito sim senhor ter o Damásio tão perto de 
nós.
Pedro Mourana, o nosso artista plástico, inaugurou 
uma exposição há dias. Seus amigos de longa data, 
Roberto Chitsondzo e Carlitos, dedilharam umas 

músicas. Gerou-se um ambiente de festa.
Nestas alturas do ano, brinda-se por tudo o que a 
vida nos proporciona, como bem fizeram os colabo-
radores do Moza Banco, banco que esteve quase à 
beira da morte, mas que emite sinais vitais de estar 
a ressuscitar.
Nos comandos de uma casa que bem conhece, Fili-
pe Nyusi participou nos debates do recém realizado 
Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Na-
cional. “Quero um exército pro-activo”, disse ele. 
“Pronto”, responderam os militares.
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com e jornalmagazineinde@gmail.com

Crespo Simão Sitoe e Vanessa  Macave Sitoe
Passa mais um dia de um mês inesquecível, onde as promessas foram realizadas e nenhuma dívida 
quitada. Basta ver nos olhos dos que se amam para perceber que é o dia mais importante das vossas 
vidas. Vida nova é o termo que se usa depois de casamento. Agora que as almas se encontraram, 
tenham uma vida feliz uma ao lado da outra, sempre enfrentando dificuldades e procurando sempre 
soluções sustentadas na amizade, que cresce do amor! Parabéns aos noivos pela passagem de um mês 
de casados, e muitas felicidades. O amor está no ar. Esperamos que vocês tenham uma vida plena 
de paz, paciência, alegria dentro do matrimónio e muito amor acima de tudo. Parabéns. Votos dos 
padrinhos e da família do noivo e da noiva.

Conjo Esmeralda Teresa

Afinal fazer aniversário é ter 
a oportunidade de fazer novos 
amigos, ajudar mais pessoas, 
aprender e ensinar novas li-
ções, vivenciar outras dores, 
suportar velhos problemas, 
ter novos motivos para sor-
rir ou chorar, porque amar o 
próximo é dar mais amparo, 
fazer mais preces e agradecer 
mais vezes. Comemora anos 
é amadurecer um pouco mais 
e saber ver a vida como uma 
dádiva de Deus. Parabéns.

A vida lhe escolheu para ser 
um exemplo de força. A tua 
história de superação e vitó-
ria serve de inspiração para 
todos nós que convivemos 
contigo, mais de perto ou 
mais de longe. Tu consegues 
transformar cada dia da tua 
vida num presente, numa dá-
diva e faz-nos perceber quão 
valiosa é a oportunidade de 
acordar a cada novo dia. Tu 
merece toda a admiração dos 
teus amigos e familiares. Feliz 
aniversário. 

É com alegria que hoje eu 
quero abraçar uma pessoa 
maravilhosa e especial., Essa 
pessoa és tu. Quero lhe dese-
jar muita sorte, paz, alegria 
e sucessos neste mundo. Eu 
tenho a certeza de que Deus 
não limitará as bênçãos que 
eu pedi para te. Mesmo não 
nos vendo com muita fre-
quência, não poderia deixar 
de lhe desejar os melhores 
votos de felicidade, neste dia 
tão especial. Votos de muitas 
felicidades.
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O Escritor Nelson Manhisse é o 
vencedor do Prémio Literário 
10 de Novembro 2016, instituí-
do pelo Município de Maputo e 
a Associação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO), com o ob-
jectivo de estimular o gosto pela 
leitura e escrita.
Nelson Manhisse concorreu com 
a obra “Húmus”, numa competi-
ção para a qual se candidataram 
28 trabalhos, dos quais apenas 
dois não reuniram os requisitos 
previstos no regulamento.
Igualmente, o júri do prémio, que 
este ano foi consagrado à poesia, 
decidiu atribuir menções hon-
rosas às obras “A Migração das 
Árvores”, de Álvaro Fausto Ta-
ruma; “Coisas do Mar”, de Zeca 
Mafambane; “Nódoas de Suspi-
ros”, de Sérgio Simeão Raimun-
do; e “Estátuas, Eterno Campo 
da Minha Solidão, a Prova da 
Rotação dos Ventos”, de Simeão 
João Cachamba.
Na ocasião, Nelson Manhisse re-
alçou a importância deste con-
curso na valorização da arte e 
da cultura, assim como dos seus 
fazedores pois, segundo disse, o 
artista sente-se valorizado quan-
do as suas obras são reconhecidas 
e apreciadas pelo público.
Por seu turno, o presidente do 
Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo, David Simango, afir-
mou que este concurso tem con-
tribuído, desde a sua instituição, 
em 2005, para a galvanização de 
novos escritores.
Simango disse que através des-
te concurso tem-se assegurado 
o contínuo desenvolvimento da 
literatura, neste município e a 
projecção da nova geração de es-
critores moçambicanos, em parti-
cular os mais jovens.
Para além de um cheque no va-
lor de 100 mil meticais, o prémio 
inclui a publicação da obra ven-
cedora, ao abrigo de uma parce-
ria com a operadora de telefonia 
móvel MCel.
Sobre o concurso literário 10 de 
Novembro o presidente da Co-
missão Executiva desta empresa, 
António Saíze, disse esperar que 
o mesmo continue a contribuir 
para o crescimento da literatura 
moçambicana, incentive e esti-
mule o gosto pela leitura nesta 
sociedade.
O Prémio Literário 10 de No-
vembro foi instituído no quadro 
da celebração do dia da cidade de 
Maputo. 

Nelson Manhisse vence 
prémio “10 de Novembro”

Azevedo recebe o prémio de melhor realizador em Cairo
O cineasta moçambicano Licínio de Azevedo recebeu o prémio de melhor realizador no Festival Internacio-
nal de Cinema do Cairo, no Egipto. Licínio de Azevedo participou no festival com o filme Comboio de Sal e 

Açúcar. Perto de duzentos filmes participaram no festival. 

Na “carona” da Kapulana, Ungulani Ba Ka 
Khosa lança “Orgia dos loucos” no Brasil

A “Orgia dos loucos” gene-
ralizou-se. Por isso, Ungula-
ni Ba Ka Khosa prepara-se 
para lançar um dos seus 
livros mais emblemáticos, 
desta vez, no Brasil, onde 
se encontra a partir de 
ontem, a participar no VI 
encontro de professores 
de Literatura africana. 

A c e r i m ó n i a  d e 
lançamento está 
marcada  pa ra 
amanha, dia 7 de 
Dezembro, a par-

tir das 19h, na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, 
no Recife, um evento que vai 
contar com a presença do au-
tor moçambicano. 
Deste modo, Ungulani fará 
parte do VI Encontro de Pro-

fessores de Literatura Africa-
na, que decorre de 5 a 7 do 
corrente mês. 
Neste regresso literário à ter-
ra do samba, Ungulani Ba Ka 
Khosa vai participar num diá-
logo subordinado ao tema “O 
lugar da literatura e das hu-
manidades nos estudos africa-
nos”, que contará com media-
ção da professora universitária 
Jane Tutikian.
O livro de contos “Orgia dos 
loucos”, há vários anos nas 
prateleiras livreiras do país, é 
uma obra constituída por nove 
estórias, cuja primeira publica-
ção ocorreu em 1990, no país, 
sob a chancela da Associação 
dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO). É uma obra que 
imortaliza épocas, contextos, 
histórias, personagens e mo-
mentos-chaves de um país à 
procura de se encontrar con-
sigo mesmo. Através de nar-
rativas como “Fragmentos de 

um diário”, por exemplo, uma 
das estórias mais profundas da 
sua escrita e ricas do ponto de 
vista do emprego de modali-
dades técnico-narrativas, Un-
gulani conta a dor provocada 
pela miséria, inventando um 
cenário bem próximo a esse, 
enfrentado pelos sobreviventes 
da crise da década de 80. 
O livro, também, é uma via-
gem pelo universo do fantás-
tico e do maravilhoso, através 
de um “exorcismo”, ao mes-
mo tempo que explora todo 
um conjunto de circunstân-
cias resultantes de movimento 
campo-cidade. É um livro para 
ler chorando, sentindo a dor 
das personagens como se fosse 
real. Concorre para o efeito “A 
morte inesperada”, outro texto 
do livro, em que um persona-
gem sucumbi até às últimas 
consequências num elevador.   
São estas algumas estórias que 
vão ser lidas pelos leitores bra-

sileiros com a publicação do 
livro no Brasil. O livro segue, 
nesta viagem, àquele país de-
pois de o autor ter lançado, 
recentemente, pela editora Ka-
pulana “O rei mocho”, uma 
estória infanto-juvenil que 
resgata a clássica narrativa 
de um morcego que se julgara 
possuir chifres. 
De acordo com o autor, este 
regresso ao Brasil também vai 
permitir acertar as publica-
ções de outros livros seus pela 
editorial Kapulana, como “So-
breviventes da noite” e “Uala-
lapi”, títulos cujos direitos na-
quele territórios estão a mercê 
de uma outra editora brasi-
leira. Ainda que esteja habi-
tuado a ser publicado fora 
do país, Ungulani Ba Khosa 
confessa que se sente satis-
feito por mais esta oportuni-
dade de se internacionalizar. 
“É um sentimento de alegria 
ter mais uma editora brasilei-
ra a editar-me e, neste caso, 
virada para a literatura do 
nosso país”, afirmou, Ungu-
lani, explicando a razão des-
sa sensação. “As publicações 
dos livros dos nossos autores 
pela Kapulana contribuem 
para que a literatura se faça 
conhecer, porque as literatu-
ras africanas têm muito espa-
ço nas universidades brasilei-
ras, mais isso não se traduz 
necessariamente com edição 
de obras. Então, com estas 
edições, a literatura moçam-
bicana sai a ganhar”, frisou o 
autor de “Ualalapi” e “Entre 
as memórias silenciadas”
 “Vozes da África” surgiu de 
um projecto Kapulana para 
divulgar a literatura africana 
no Brasil. 
“Orgia dos loucos”, na versão 
Kapulana, conta com ilus-
trações de Mariana Fujisa-
wa, graduada em Letras pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e que estudou na Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne (UEM), em Maputo, em 
2014. Fujisawa possui inicia-
ções científicas na área de 
Comunicações e Literatura 
Angolana. É ilustradora de 
livros e de outros projectos 
em diálogo inter-artístico e 
revisora de teses e trabalhos 
académicos. Ilustrou livros 
da série “Vozes da África”, 
pela qual sai “Orgia dos lou-
cos”, como “O regresso do 
morto”, de Suleiman Cassa-
mo, e “Sangue negro”, de No-
émia de Sousa, todos da edi-
tora Kapulana. 

Ungulani Ba Ka Khosa
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“Botânica” é o título da 
exposição do artista plás-
tico moçambicano Filipe 
Branquinho, inaugurada, 
recentemente no espaço 
da fundação Fernando 
Leite Couto, em Maputo, 
que tem como objectivo 
aproximar-se e reconectar-
-se com a natureza e 
distancia-se das temáticas 
anteriores centradas na 
dinâmica da cidade.

Adelina Pinto e 

António Nhangumbe

O e s c r i t o r  M i a 
Couto fa lando 
na qualidade de 
apresentador da 
exposição disse 

que o artista plástico Filipe 
Branquinho desenha “árvores 
na carne das árvores”. Nos 
seus traços não se revelam 
apenas assombrosas criaturas, 
verdadeiras filigranas feitas 
com beleza, precisão e rigor, 
mas o que estas obras revelam 
é o próprio tempo. 
Assim, prosseguiu Couto, 
como os séculos infinitamente 
esculpem os troncos, também 
o material do pintor e o infin-
dável ciclo das estações, essa é 
a obsessão de toda a arte que 
busca da impossível eternidade 
e as árvores resolvem, o que 
nenhum humano logrou alcan-
çar, com isso procurando deci-
frar o segredo da imortalidade 
de cada tronco desprovido de 
vida, morto apenas por fingi-
mento.
O apresentador da exposição 
frisou que a árvore morre só 
por mentira e, Branquinho 
entendeu essa lição de persis-
tência, para encontrar a alma 

da árvore, apenas ele deslocou-
-se daquilo que ele fazia como 
pintor, fotografo e arquitecto, 
deixou em casa tudo o que 
trazia na bagagem. O seu 
olhar emigrou da cidade para 
um território que parecia dis-
tante e rural. Para descobrir 
que esse outro mundo morava, 
afinal, dentro de se, neste ou-
tro universo as mãos escutam 
e falam. 
Couto disse que com a humil-
dade que alguns chamam de 
paciência, o escritor percorreu 
os veios da madeira como um 
cego, dedilha um novo e des-
conhecido alfabeto. E foi com 
esse outro idioma que nos con-
ta esta história.
Por outro lado, Couto disse 
que a ciência tem esta obses-
são, classificar e arrumar as 
criaturas por grupos e famí-
lias, mas ninguém ama apenas 
por saber nomear. Ama-se o 
que tem história, o que escapa 
para além do nome. Ama-se o 

que não pode ser capturado e 
o que mora no mistério. Estas 
árvores de Branquinho ficam 
para além de todo o saber, de 
toda a botânica porque elas 
compõem uma floresta que 
vive dentro de nós mesmos an-
tes de nascermos. 
 “Estas árvores são da natu-
reza. Mas de uma natureza 
criada por Filipe Branquinho. 
Estas árvores, esta natureza 
são uma metáfora da própria 
vida e são aqui convocadas 
como forma de mostrar como 
é falsa a fronteira que sepa-
ra os mortos dos vivos. Cada 
uma destas obras é uma ponte 
para a encantada margem do 
que está para além do tempo”, 
disse Couto.
Por seu turno, o artista plás-
tico, Filipe Branquinho, disse 
que a essência das telas cujo 
título é “botânica” o fizeram 
descobriu quanto Mia Couto 
apresentava a exposição artís-
tica que o trabalho de fotogra-

fias é uma coisa mais sólida, 
espontâneo e isso mostra que 
os que vivem na cidade ten-
tam aparecer um pouco com a 
natureza. 
Para o artista a exposição está 
inserida num ciclo ligado as 

fotografias de Gurué e os dois 
últimos projectos, Gurué e Bo-
tânica, procuram aproximar 
Branquinho e reconectá-lo com 
a natureza. O grande desafio 
é sempre recriar e reinventar 
de forma que a coisa seja mais 
natural 
A exposição é composta por 34 
telas feitas por madeira, pedra 
e outros materiais que foram 
produzidas num período de 
dois anos. 
Entretanto, Filipe Branqui-

nho nasceu em Maputo, em 
1977,onde actualmente vive 
e trabalha, Branquinho cres-
ceu durante a guerra civil em 
Moçambique, num ambiente 
cheio de vida intimamente li-
gada ao mundo do jornalismo 
e das artes, tornando-se par-
ticularmente envolvido neste 
campo, através de contacto 
com alguns dos maiores nomes 
da cena artística moçambica-
na, como António Quadros, 
José Forjaz, Ricardo Rangel, 
Kok Nam e José Cabral. 
É autodidacta, em termos ar-
tísticos estudou Arquitectu-
ra na universidade Eduardo 
Mondlane, em Maputo, Mo-
çambique e na universidade 
Estadual de Londrina, no Bra-
sil.
Branquinho aborda questão 
do foro social, debruçando-se 
sobre a realidade de Moçam-
bique, especialmente os mo-
dos de vida da população, as 
mitologias e as dinâmicas ur-
banas. Na sua prática explo-
ra temas como a diferença de 
classe, cultura, política, me-
mória colectiva ou o trabalho. 
O seu estilo combina a sua 
filiação arquitectónica e sua 

familiaridade com a escola 
de fotografia moçambicana, 
fundindo dos géneros como o 
retrato e a paisagem. O seu 
trabalho documenta uma so-
ciedade em mudança como 
um levantamento ou um in-
ventário das cidades, da ar-
quitectura que sugerem his-
tórias pessoais, documentam 
e traçam um mapa de uma 
África contemporânea, ne-
gando qualquer demanda pelo 
exotismo.

Filipe Branquinho reconecta-se 
com a natureza através da “Botânica”
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Muhammad Sidat 
nos jogos da SADC

O primeiro moçambicano 
mestre FIFA em gestão des-
portiva, Muhammad Sidat, 
estará nos jogos da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), 
a realizar-se entre os dias 9 
e 19 de Dezembro, em Ango-
la. Sidat foi convidado pelo 
Conselho das Associações de 
Futebol da África Austral 
(COSAFA) para integrar 
a delegação oficial daquela 
organização para os jogos, 
tendo em vista o acompa-
nhamento e organização do 
torneio de futebol sub-20 
(masculinos e femininos) que 
irão decorrer em Angola. Os 
Jogos da SADC serão reali-
zados nas modalidades de fu-
tebol, basquetebol, atletismo, 
ténis, boxe, natação, ginásti-
ca, judo, netball e desporto 
adaptado, devendo movimen-
tar mais de duas mil pesso-
as, entre atletas, técnicos e 
dirigentes. A primeira edição 
dos Jogos da SADC realizou-
-se em 2004, em Moçambi-
que, seguindo-se Namíbia 
(2006), África do Sul (2008), 
Suazilândia (2010), Zâmbia 
(2012), e Zimbabwe (2014). 
“Recebi este convite da CO-
SAFA para integrar a dele-
gação oficial desta organiza-
ção para os jogos da AUSC 
Angola 2016 com bastante 
entusiasmo e alegria. Espe-
ro contribuir activamente e 
de forma positiva na organi-
zação do torneio de futebol, 
na certeza, também, de que 
esta experiência servirá para 
aprofundar e melhorar o meu 
know-how no âmbito da or-
ganização de eventos des-
portivos», disse Muhammad 
Sidat. A primeira edição dos 
Jogos da SADC realizou-se 
em 2004, em Moçambique, 
seguindo-se Namíbia (2006), 
África do Sul (2008), Suazi-
lândia (2010), Zâmbia (2012) 
e Zimbabwe (2014) e este ano 
será em Angola.

Ferroviário da Beira inicia trabalhos no dia 15 de Dezembro  
A direcção executiva do Ferroviário da Beira, actual campeão do Moçambola, anunciou o 

início dos seus trabalhos no próximo dia 15 deste mês. Os “locomotivas” do Chivive’ deci-
diram manter toda a equipa técnica do ano passado.  

Pista aberta na Federação 
Moçambicana de Atletismo 
A cidade de Nampula vai 
ser palco da realização da 
Assembleia-Geral Ordinária, 
para a eleição de novos 
corpos gerentes. Neste 
momento circula os se-
guintes nomes: Francisco 
Manhenje, Sérgio Ribeiro, 
Shafee Sidat e Kamal 
Badru. 

Alfredo Langa         

Já estamos em conta-
gem decrescente para 
as esperadas eleições 
ordinárias para a elei-
ção de novos corpos 

gerentes da Federação Mo-
çambicana de Atletismo. O 
acto terá lugar na Província 
de Nampula, na cidade com 
o mesmo nome. Segundo apu-
ramos, concorrem para o refe-
rido cargo até este momento, 
Francisco Manhenje, Sérgio 

Ribeiro, Shafee Sidat e Kamal 
Badru. Uns já oficializaram as 
suas candidaturas e outros po-
dem o fazer durante a sema-
na. 
Dos três, o candidato Kamal 
Badru negou ser candidato, 
mas sim apoia Shafee Sidat, 
que concorre para a sua su-
cessão. Em relação a Shafee 
Sidat, que paira alguma dúvi-

da em relação a sua a recan-
didatura, alguns presidentes 
das associações provinciais de 
atletismo pretendem que con-
tinue. O candidato Sérgio Ri-
beiro também encontra-se na 
caça ao voto a nível nacional. 
Enquanto isso, a Associação 
de Atletismo da Cidade de 
Maputo  (AACM) vai apostar 
em Francisco Manhenje para 

candidato à federação da mo-
dalidade, enquanto isso, Sér-
gio Ribeiro, sem se assumir 
como candidato de continui-
dade, é para já o rosto visível 
do actual elenco e se prepara 
para ir a votos nas eleições 
que terão lugar no próximo 
dia 17 de Dezembro, na cida-
de de Nampula. Esperam-se 
eleições renhidas.

Vinda do Benni McCarthy a Moçambique 
estimula a identidade africana

O ex-jogador dos Mambas e 
capitão, António Trigo, afir-
mou em exclusivo ao Maga-
zine Independente que está 
satisfeito com a visita de tra-
balho do seu colega na Super 
Sport, Benni McCarthy a Mo-
çambique, afirmando que “ 
vai contribuir para passar um 
legado desportivo às crianças 
que sonham em jogar futebol 
nos seus respectivos países e 
fora deles”.
O ex-jogador dos Mambas 
António Trigo e comentador 
do Super Sport na África do 
Sul elogiou a iniciativa dos 
jovens moçambicanos que 
trabalham nas camadas jo-
vens, por terem convidado a 
referência do futebol mundial 
e africano, Benni McCarthy, 
para dar uma palestra aos 
treinadores de formação e vi-
sitar futuros jogadores. “Me 
enchi de orgulho por saber 
que o meu amigo Benni Mc-
Carthy vai visitar, pela pri-
meira, vez o meu país de nas-

cimento”. Acrescentou que “ 
vai ser muito bom, uma vez 
que ele vai transmitir a sua 
experiência sobre o futebol 
africano, em particular o de 
Moçambique. É bom, os trei-
nadores moçambicanos vão 
tirar algum proveito disso. E, 
podem replicar para os sonhos 
de muitos jogadores moçam-
bicanos que querem apostar 
no futebol profissional e além 
fronteira”. Entretanto, o ex-
-jogador sul-africano chega 
a Moçambique na próxima 
quinta-feira. Na sexta-feira 
vai visitar a academia Brilho 
do Sol Íris e manterá encon-
tros separados com o Ministro 
da juventude e Desporto, Al-
berto Kutumula e com o pre-
sidente da Federação Moçam-
bicana de Futebol, Alberto 
Simango Júnior. Por último 
vai proferir uma palestra para 
os treinadores de formação 
no Auditório do Ministério 
da Juventude e Desportos as 
16,30 horas. 
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``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM 
Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM 
Nampula, Domingo das 18.00horas às 19.00horas e em todo 
o mundo no site: www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco

Ai coração, 
coração!

Langa dá “xeque-mate” 
Chambule e Selma no 
tabuleiro da FMX
O cidadão Domingos Langa 
é o novo presidente da 
Federação Moçambicana 
de Xadrez ao vencer, no 
decorrer da Assembleia-
-Geral ordinária da FMX, 
Pedro Chambule e Selma 
Simango. Os relatórios e 
contas do anterior elenco 
de Selma Simango foram 
aprovados pelos respecti-
vos presidentes províncias 
de xadrez.

Alfredo Langa    

O “rei” vo l ta  ao 
trono: foi  esta 
expressão usada 
pelos xadrezistas 
que apoiavam a 

candidatura “C” de Domingos 
Langa à presidência da Fede-
ração Moçambicana de Xadrez. 
A magna Assembleia-Geral da 
modalidade teve lugar no pas-
sado Sábado, na sede da FMX, 
onde concorreram três candida-
tos nomeadamente: Domingos 
Langa vencedor com sete votos, 
Pedro Chambule com três votos 
e Selma Simango, foi a menos 
votada com apenas 1 voto. 
Os presidentes das associações 
mostraram-se indignados com 
a direcção da Selma Simango, 
alegando que durante os quatro 
anos que estive a frente da mo-
dalidade, o xadrez regrediu mui-
to a vários níveis. 
A direcção da Selma, segundo 
os associados, afirmou que a 
mesma não era uma interlocu-
tora válida para o desenvolvi-
mento da modalidade nas pro-
víncias.
A assembleia-geral da FMX de-
correu sem muitos sobressaltos 

e foi bem dirigida pela presi-
dente da Mesa da Assembleia-
-Geral, da Federação Moçambi-
cana de Xadrez, Lucinda Cruz, 
onde ficou bem claro que o novo 
presidente da FMX Domingos 
Langa deverá abdicar-se do car-
go de director da Academia de 
Xadrez da Matola.
Entretanto, houve muita troca 
de mimos entre o candidato Pe-
dro Chambule e Domingos Lan-
ga, no momento a anteceder a 
eleição, aproveitando alguns se-
gundos para fazer campanha a 
boca da Urna. Enquanto, Selma 
Simango logo cedo se aperce-
beu que não ia ser reconduzida 
a mais um cargo, pelas grandes 
críticas dos presidentes das as-
sociações províncias com direi-
to a voto.   
Quando foi anunciado o ven-
cedor vimos um Fery Play en-
tre os três candidatos, onde os 
dois derrotados nomeadamente 
Pedro Chambule e Selma Si-
mango, felicitaram o vencedor 
Domingos Langa.
No seu rápido discurso como 

o novo presidente da Fede-
ração Moçambicana de Xa-
drez, Domingos Langa, disse 
ao MAGAZINE Independente 
que “ estou muito satisfeito, 
porque a minha eleição é fru-
to da vontade dos praticantes 
da modalidade de xadrez que 
viram em mi, neste exacto 
momento, a pessoa ideal para 
dirigir os destinos da modali-
dade que se encontra moribun-
da”.
Acrescentou que “ não venho 
fazer milagres. Vou dar de 
tudo juntamente com a minha 
equipa para que a modalidade 
cresça no país internamente e 
além fronteiras. Convidei os 
meus adversários a fazerem 
parte do Conselho Consulti-
vo, para juntos trabalharmos 
em prol desta nobre modali-
dade em Moçambique” disse 
para, depois, frisar que “numa 
primeira fase será arrumada a 
casa e devolver a dignidade da 
sede da FMX e potenciar as 
províncias com materiais para 
a prática da modalidade”.      

A formação do Ferroviário de 
Maputo ficou em segundo lu-
gar no campeonato africano de 
basquetebol sénior feminino, 
evento que teve lugar na ci-
dade de Maputo, no pavilhão 
de Maxaquene. O Inter-clube 
de Angola conquistou a 22ª 
edição da Taça de África dos 
clubes campeões em basque-
tebol feminino, ao vencer na 
final o Ferroviário de Mapu-
to, por 67-49. Olhando pelo 
resultado, a equipa Angola foi 
superior no jogo jogado com 
uma diferencia pontual de 18 
pontos. Não foi desta que a 

equipa do Ferroviário de Ma-
puto leva o certame, uma vez 
ter investido muito para o re-
ferido evento africano da bola 
ao cesto em séniores feminino.  
A formação da polícia destro-
na assim as suas compatriotas 
do 1º de Agosto, que deixa-
ram escapar o terceiro lugar 
ao perderem por 54-62 com 
o First Bank da Nigéria nos 
jogos das meias-finais. Na fi-
nal disputada no pavilhão do 
Maxaquene da capital mo-
çambicana, a base norte-ame-
ricana naturalizada angolana 
Italee Lucas foi o destaque ao 

ser a melhores em pontos, 26 
convertidos, e em assistências 
com cinco passes decisivos. O 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, felicitou o clube 
Ferroviário de Maputo por 
ter conquistado o segundo lu-
gar no campeonato africano 
de basquetebol sénior femini-
no. Falando á Rádio Moçam-
bique momentos após termi-
nar o jogo da fina disputada 
pelo Ferroviário de Maputo 
e o Inter-clube de Angola, o 
Chefe do Estado enalteceu o 
esforço das jogadoras moçam-
bicanas. 

Ferroviário de Maputo vice-campeão
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Guerra de herança de Mário Coluna 
coloca família em rota de colisão
Depois da morte do Mons-
tro Sagrado Mário Coluna 
a família está desavinda 
devido a suposta exclu-
são das três filhas do pri-
meiro casamento, vivendo 
em Lisboa, na partilha da 
herança. Yolanda Coluna, 
filha mais velha, acusa a 
madrasta Isabel Santos 
de tentar ludibria-las. Ela 
teria pedido documentos 
das suas enteadas sem 
sequer justificar para que 
efeito.  

Alfredo Langa

Está instalado o 
cl ima de guer-
ra na família do 
“histórico joga-
dor” Mário Co-

luna que em 2014 perdeu a 
vida aos 78 anos, vítima de 
doença, no Instituto do Cora-
ção, em Maputo. 
Eis que depois da sua morte 
começou a partilha dos bens, 
entretanto, as três filhas re-
sultantes do primeiro casa-
mento, que por sinal duas são 
adoptivas e uma biológica, 
acusam a esposa do malogra-
do, Isabel Santos de tentar 
ludibria-las.
A filha mais velha de Mário 
Coluna, Yolanda disse, re-
centemente ao MAGAZINE 
Independente em Lisboa, que 
“ queremos deixar claro que 
temos uma vida normal em 

Lisboa. Não de lorde, uma 
vez sermos filhas de Mário 
Coluna. Temos um tratamen-
to especial no Clube Benfica 
de Portugal, mas vivemos em 
casas para pessoas de renda 
média”.
Yolanda Coluna, que assegu-
rou ao MAGAZINE Indepen-
dente que ela e as duas irmãs 
levam uma vida modesta ten-

do como fonte de rendimen-
to o seu trabalho, mostrou-se 
triste pelo facto de a madras-
ta estar a engendrar artima-
nhas com vista a tirá-las o di-
reito à herança deixada pelo 
pai. “A nossa madrasta quer 
usurpar tudo do nosso pai, 
desde que morreu ainda não 
foi feita a partilha dos bens 
e não há clareza sobre o que 

é feito dos bens deixados por 
ele”, disse.
Acrescentou que “nós tam-
bém somos filhas de Coluna, 
e temos direitos iguais aos 
das filhas que a nossa ma-
drasta teve com o nosso pai”.
Yolanda Coluna avançou que 
recentemente tomaram co-
nhecimento que a casa onde 
o monstro sagrado viveu, es-

tava à venda ou tinha sido 
arrendada. 
Mas o que deixou as três her-
deiras preocupadas foi que a 
madrasta teria entrado em 
contacto com as suas entea-
das a pedir que estas envias-
sem a sua documentação sem 
sequer especificar para que 
efeito. 
“ Ela não se abre para nós. 
E, aproveita-se do facto de 
estarmos longe de Moçam-
bique, em Portugal, para 
usurpar todos os bens deixa-
dos pelo nosso pai. Mas, nós 
deixamos tudo nas mãos de 
Deus”, disse Yolanda visivel-
mente agastada.  
Em Maputo, a nossa reporta-
gem entrou em contacto tele-
fónico com a esposa de Mário 
Coluna, por volta das 9 horas, 
do dia 5 de Dezembro para 
abordar a questão das recla-
mações da partilha de bens 
com as filhas de Coluna que 
vivem em Portugal. 
Num primeiro contacto ela 
disse que “estou numa reunião 
de trabalho, liga-me as 12:30 
horas”. 
Assim, fez o MAGAZINE 
Independente: por volta das 
12:30 voltamos a ligar para a 
senhora Isabel Santos que res-
pondeu nos seguintes termos: 
“ quem é o senhor”? “ Senhor 
porquê é que está ansioso em 
saber disso. Não estou dispo-
nível para falar desse assunto. 
Deixa-me trabalhar, não que-
ro responder nada”. Ela desli-
gou o telefone. Aguardamos o 
retorno da chamada e até ao 
fecho da presente edição Isa-
bel dos Santos não voltou a 
estabelecer nenhum contacto.                 

Filhas de Coluna a viver em Portugal


