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Publicidade

(Maputo)  Depois de cerca 
de oito horas de reunião, a Rena-
mo, na pessoa do seu presidente, 
Ossufo  Momade,  emi t iu ,  ao 
início da noite desta segunda-
-feira,  o seu posicionamento 
em torno do processo eleitoral, 
actualmente em fase de apura-
mento de resultados, depois da 
votação de 15 de Outubro. 

Com um semblante com-
pletamente carregado, a par de 
quase todos os part icipantes 
da reunião,  Ossufo Momade 
classificou de “mega fraude” 
o processo eleitoral em curso, 
daí que ele e o seu partido se 

Centenas foram flagrados em vários cantos do país 

Renamo exige que Nyusi e CNE 
expliquem a proveniência de 

boletins pré marcados 
- Libertação imediata dos membros e simpatizantes “injustamente” detidos no dia 
da votação está na lista do que o maior partido da oposição quer ver concretizado

distanciavam completamente dos 
resul tados  e le i tora is  que  têm 
estado a ser tornados públicos 
pelas comissões provinciais de 
eleições. 

Diante desta realidade, no 
concreto, a Renamo exige que 
o Presidente da República ex-
plique e esclareça plenamente 
os  contornos e  circunstâncias 
que marcaram os flagrantes de 
boletins de voto pré-preenchidos 
a favor do partido Frelimo e seu 
candidato presidencial.  Para a 
Renamo, assim deve acontecer 
tendo em conta que o Presidente 
da República é o garante da lei e 

da constituição, daí que tendo 
havido violação da lei, de acordo 
com a Renamo, seja necessário 
que Filipe Nyusi venha publi-
camente pronunciar-se em torno 
desta matéria. 

“Que o Presidente da Repú-
blica, na qualidade de Chefe de 
Estado, garante da Constituição 
da República e Comandante em 
Chefe das Forças de Defesa e 
Segurança esclareça publica-
mente a proveniência dos votos 
e urnas na posse dos membros 
da Frelimo, seu partido, fora do 
circuito dos órgãos eleitorais e 
esclareça, igualmente, a quem 
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Principais Câmbios MZN
 em 20 de Outubro de 2019

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,17          4,25 
USD/MT        61,72         62,95
 GBP/MT      79,50         81,08
 EUR/MT     68,82         70,19

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

VIV Mais
LÁ EM CASA, A TV É ONDE QUISERES.

21 480 550
82 4800 | 84 4800 

550 na rede TVCABO
www.tvcabo.mz | apoio@tvcabo.co.mz

servem as Forças de Defesa e Se-
gurança que ostensivamente e com 
fundos públicos se posicionaram 
em prejuízo da vontade popular” 
– disse Ossufo Momade, ao início 
da noite de ontem, depois de nas 
primeiras horas do dia ter feito o 
discurso de abertura daquela que 
foi a reunião da Comissão Política 
Nacional da Renamo. 

Vários casos de boletins pré-
-marcados a favor da Frelimo e 
de Filipe Nyusi foram flagrados 
na posse de pessoas estranhas 
ao processo, tendo os casos sido 
denunciados, tanto por observa-
dores, assim como por membros 
da oposição. 

A Polícia da República de 
Moçambique, solicitada em torno 
destes casos, teve actuações dú-
bias e, em alguns casos, estranha.

Conseguiu prender  a lguns 
acusados.  Noutros casos,  sim-
plesmente fazia ouvidos de mer-
cador.  Os detidos encontrados 
com pastas e  caixas contendo 
votos pré votados, nalguns casos 
eram libertos instantes depois. 
Noutras ocasiões ainda, a Polícia 
simplesmente decidia prender os 
denunciantes e não os denuncia-
dos, realidade que criou tremenda 
frustração na oposição e nalguns 

observadores que acompanharam 
as situações fraudulentas.

As exigências das Renamo e 
de Ossufo Momade não param por 
aqui. Há ainda a imposição de a 
Comissão Nacional de Eleições 
também vir a público explicar a 
mesma questão: dos votos pré-
-marcados a favor da Frelimo e 
de Filipe Nyusi.

Por outro lado, a Renamo diz 
que vai continuar a encetar dil i-
gências junto dos moçambicanos 

e da comunidade internacional 
“de modo a encontrar soluções 
p a r a  a  r e p o s i ç ã o  d e  v e r d a d e 
eleitoral”.

Tendo em conta que no dia 
da votação,  muitos mil i tantes, 
simpatizantes, alguns exercendo 
as funções de membros de mesas 
de votação e delegados de candi-
datura, foram detidos e seviciados, 
a Renamo exige que sejam libertos 
imediata e incondicionalmente. 
(Cleusia Chirindza)

( M a p u t o )  O  P r e s i d e n t e 
da  Repúb l i ca ,  F i l ipe  Jac in to 
Nyusi,  participa a partir  desta 
terça-feira até quinta-feira,  na 
Fede ração  Rúss i a ,  a  conv i t e 
do seu homólogo russo,  Vlad-
mir Putin,  na primeira Cimeira 
Rússia – África,  na cidade de 
Sochi,  que vai decorrer sob o 
lema “Pela Paz,  Segurança e 
Desenvolvimento” .

Durante  a  sua estadia  na 
Rússia,  o Chefe de Estado mo-
çambicano irá manter encontros 
com o homólogo russo, Vladimir 
Putin,  assim como com outros 
Chefes de Estado e de Governo 
africanos; participar no Fórum 

Filipe Nyusi na Rússia
de Negócios Rússia-África,  que 
se realiza à margem da Cimeira, 
assim como receber em audiência 
representantes do sector empre-
sarial  da Federação da Rússia.

Nesta deslocação, o Presi-
dente Nyusi far-se-á acompanhar 
pe los  Minis t ros  dos  Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, José 
Pacheco; Transportes e Comuni-
cações,  Carlos Mesquita;  vice-
-ministro dos Recursos Minerais 
e  Energia ,  Augusto  Fernando; 
embaixador de Moçambique jun-
to à Federação da Rússia,  Mário 
Ngwenya; quadros da Presidência 
da República e de outras insti tui-
ções do Estado.(Redacção)

A  mediacoop, SA  informa  os seus clientes que, desde dia 10 de Agosto de 2018,   
tem disponível o jornal SAVANA e o diário electrónico mediaFAX  no seu 
telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, aceda à nossa plataforma pelo link 
https://www.jornal.savana.co.mz O envio aos assinantes da cópia PDF será 
descontinuado nessa data.  Os assinantes com contrato em dia, receberão as
 senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737
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(No Recinto da Escola Náutica) 
Reservas pelo tel:21301408, 
843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net
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 de segunda à domingo
 Almoço Expresso -  12h – 15h00

De Segunda a Sexta-Feira  Sopas - 130,00Mt e pratos sabo-
rosos da  cozinha tradicional Mocambicana, servidos  em 
menos de 10min, para satisfazer o seu paladar - 300,00Mt

Todas Sextas, 19h  Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h   Música internacional com Zé Barata ou Fernando Luís

Todos Domingoss, 13h  Almoço com Animaçao do DJ Residente

22 de Outubro  - Sopa de Batata e Coentro,Peixe a Indiana Kadai com 
Lentilhas,  , Arroz Basmati  23 de Outubro  - Sopa  de Creme de Abobora, 
Frango a Tikka Massala,  Arroz Basmati, Salada Mista

Publicidade

(Maputo)  Para parti lhar 
experiências e estabelecer par-
cerias no mundo empresarial, 
mulheres líderes e empreen-
dedoras  moçambicanas  vão 
reunir-se, no dia 25 do corrente 
mês, em Maputo, na 10ª edição 
do “Lioness Lean In Breakfast”, 
sob o tema “Outubro Rosa”, mês 
da consciencialização sobre o 
cancro da mama.

Trata-se de uma iniciativa 
do Standard Bank, promovida 
pela Lionesses of Africa, em 
parceria com a Embaixada do 
Reino dos Países Baixos e a 
Eni Rovuma Basin, que tem 
por objectivo a troca de ideias, 
i n fo rmação  e  conse lhos  de 
modo a criar oportunidades para 
colaboração e activar pontos 
de discussão sobre os maiores 
desafios que as mulheres de 
negóc ios  en f ren tam no  seu 
dia-a-dia.

Baseado num formato de 
apresentações  e  ne tworking 
durante o pequeno-almoço, a 
décima edição do Lioness Lean 
In Breakfast  contará  com a 
participação de quatro orado-
ras principais, nomeadamente 
Mayra Pereira ,  directora da 
Greenl ight ,  Patr ic ia  Bet ten-
court, stakeholder engagement 
do Girl Move Academy, Olga 
Madede, fundadora da empresa 
de Assistência de Enfermagem 
ao Domicilio, e Refilwe Se-
bothoma, fundadora do Grupo 

Consciencialização sobre o cancro da mama

“Outubro Rosa” faz reunir 
mulheres líderes e empreendedoras

PBM, da África do Sul.
A apresen tação  do  even to 

estará a cargo de Hlubi Mboya-
-Arnold, representante da Liones-
ses of Africa para a África Austral, 
e Sasha Vieira, responsável pela 
Incubadora de Negócios do Stan-
dard Bank Moçambique.

Com vista a inspirar e en-
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Nº 137

Publicidade

corajar jovens estudantes universitárias a abraçarem o 
empreendedorismo, o evento vai incluir uma sessão de 
“Young Lionesses”, que contará com três oradoras, a 
saber Eulalia Muandula, da Dzimene, Andrea Massamba, 
da Uabalika, e Telma Cumbe, da Alabastro Serviços.

Em ambas as sessões, Madina Abacar, do movimento 
Outubro Rosa, vai debruçar-se sobre a associação e os 
trabalhos que tem desenvolvido no combate e prevenção 
contra o cancro da mama, enquanto Filomena Matimbe, 
da Finana, uma empresa que produz farinha de banana, 
falará sobre os benefícios desta fruta.(Redacção) 

( M a p u t o )  F i n a l -
mente ,  anal isamos votos 
invál idos .  Os bolet ins  de 
vo to  de  opos ição  ge ra l -

25.000 votos 
da opos ição 
inval idados

 Vende-se 
 Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 

uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada, 
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
 Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155
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mente  são  inu -
t i l i z a d o s  c o m 
u m a  m a r c a  d e 
t in ta  ou  impres-
são  d ig i t a l  ex -
t r a  pa ra  to rná -
- l o s  i nvá l idos . 
A pe rcen tagem 
méd ia  de  vo tos 
i n v á l i d o s  n o s 
138  d i s t r i t o s  é 
de  3%.  Por t an -
to ,  p re sumimos 
q u e  q u a l q u e r 
d is t r i to  com 6% 
ou  ma i s  de  vo -
t o s  i n v á l i d o s 
tenha  v is to  uma 

f r aude  s ign i f i -
cat iva .  Dos 138 
d i s t r i t o s ,  2 0 
têm 6% ou mais 
de  vo tos  invá -
l idos ,  chegan-
d o  a  11 %  e m 
N a c a l a - a - Ve -
l h a  ( N a m p u -
l a )  e  N’gauma 
( N i a s s a ) .  S e 
a s s u m i r m o s 
q u e  v o t o s  i n -
v á l i d o s  a c i m a 
d e  3 %  n e s s e s 
d i s t r i t o s  f o -
r a m  r o u b a d o s 
d a  o p o s i ç ã o , 
o  n ú m e r o  d e 
votos  roubados 
é  d e  2 5 . 0 0 0 . 
(CIP)
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Ponto prévio: Regressar a casa em 
plena campanha eleitoral, uma das coisas 
que noto, aqui no Sul, é a Renamo sair da 
clandestinidade. Vejo pela primeira vez pes-
soas com camisete da Renamo e bandeiras 
em edifícios e a circular em carros. Isto 
acontecia em Moçambique no Norte e no 
Centro, mas aqui não acontecia, as pessoas 
temiam que os seus carros fossem partidos 
por ter panfletos da Renamo. Parece que 
há um sentimento de maior tolerância em 
relação à Renamo no Sul do país. 

O tema da semana: Selos nas cervejas- 
Esta não é uma situação nova no país, mas eu 
pensava que este assunto da selagem da cerveja 
tinha sido ultrapassado e havia bom senso na 
autoridade tributária. Não tenho interesses na 
fábrica de cerveja, mas o último estudo de 
contrabando de cerveja, que entra por vias 
ilegais anda em 1%. Isto significa que a AT quer 
aplicar um selo para combater 1% da cerveja 
que circula de forma ilegal no país. Penso que 
é um desviar de esforços da AT. Significa mais 
custos para empresa e os consumidores terão 
cerveja mais cara. A cerveja é um dos produtos 
que mais contribui para colecta de impostos no 
país. É um contrassenso que a AT continue a 
insistir nisto. Há um dar de mãos entre o fun-
damentalismo islâmico e a AT, uma vez que 
os países que apoiam a selagem da cerveja por 
motivos religiosos são os islâmicos. Não sei 
se Moçambique está interessado no mesmo. 
Parece-me uma ideia descabida e a AT tem 
muitos lugares para concentrar os seus esforços 
e energias. E reduz a velocidade de produção. 
Não é apenas os problemas de colocar mais 
ou menos cerveja no mercado, isto tem custos 
que serão repassados para os consumidores. 

Campanha eleitoral- O primeiro 
pormenor que me chama mais atenção é a 
ausência de Afonso Dlhakama na campanha. 
Os comícios dele são irrepetíveis e não há 
ninguém que faça o mesmo. Os banhos 
de multidão continuam a acontecer no sul 
de Cabo Delgado, Quelimane e Nampula. 
Significa que está a afastado o problema 
de que Ossufo Momade iria atrair grandes 
multidões para si. O fenómeno não é Ossufo 
Momade, mas a Renamo e as pessoas que 
o seguem com muito menos recursos. Não 
há t-shirts, bonés e os cortejos são muito 
mais modestos. Mas a adesão das pessoas 
é espontânea, os meios de som são pouco 
sofisticados, traduções caóticas. Há diferença 
de meios muito grande entre a Frelimo e 

Nº 136
(20.09.19)Cerveja com selo

outros dois partidos. Nota-se uma colagem da 
maneira de fazer campanha muito igual entre 
a Frelimo e a Renamo. O MDM continua a 
fazer esta campanha de carro, complicando 
a sua própria organização, o que não permite 
que se chegue sempre a tempo, dando a ideia 
de um peregrino incansável que sofre com 
poeira e buracos, com um um discurso que 
não é para o eleitorado com poucas habili-
tações. Mas tem que falar para as câmaras 
de TV ao seu dispor. O modelo da Renamo 
é igual ao da Frelimo: carros topo de gama, 
para mostrar opulência do seu líder, tentado 
dar esta imagem de alternativa em relação a 
Ossufo Momade. O discurso de Momade é 
moderado, o que não é tónica da Renamo, 
enveredando para questões económicas. 
Para mim, pode não ser bom, porque não só 
a Renamo e seu líder não estão a vontade, 
mas na Frelimo sim, há esse conforto. Tem 
mais credibilidade em apresentar certos 
argumentos porque sabem das dificuldades 
que há para realizar certos programas e em 
última análise estamos a falar de um Estado 
de Justiça Social. A Renamo pode prometer 
levar os moçambicanos à lua, mas depois, 
onde estarão os meios? 

Momade investe muito em Nampula 
e Zambézia? Penso que é estratégico. A 
Renamo tem expectativa de conquistar essas 
duas províncias. A Frelimo dará quase de 
barato a Zambézia à Renamo se não houver 
fraude. Por isso há esta maior violência ver-
balizada, porque há este sentimento de que 
a Renamo é muito forte neste local. Ele está 
a concentrar-se onde é forte. Por afinidades 
étnicas, essa zona sul de Cabo Delgado 
poderá votar na Renamo, e vimos isso nas 
autárquicas. Resta ver como será em Niassa, 
Tete, Manica e Sofala. Não me parece que 
haja grandes apostas no Sul, mas a oposição 
no seu todo, está a crescer e terá melhores 
resultados. Repito, se não houver fraude 
organizada. Não sei explicar pela falta de 
visibilidade de Muchanga na TV, parece que 
o candidato da Renamo tem boa campanha, 
e, ao contrário do líder, não tem sintonia 
com as condições de melhoria da economia, 
mas ele fala da corrupção, dívidas ocultas, 
tal como os analistas esperavam. Estas são 
as partes mais vulneráveis e o desgaste da 
Frelimo que tem sido governo desde 1975.

Nyusi pode regressar a Nampula e 
Zambézia- A Frelimo sabe que dificilmente 
conquistará Zambézia e Nampula, mas não 

vai atirar a toalha ao chão com facilidade. 
Consta que em Sofala o voto da oposição será 
dividido entre o MDM e Renamo e a Frelimo 
ganha sem ser o mais votado. A lei permite 
maioria simples. Permite que o cabeça de lista 
ganhador seja do mais votado, mas depois 
haverá problemas em termos de composição 
para a assembleia provincial, uma vez que o 
MDM e a Renamo poderão ter maioria.

Chissano reforça a campanha e 
Guebuza? Não estamos nos anos 70 em que 
olhamos para os líderes de forma reveren-
ciada. No funeral de Mugabe, Ramaphosa 
teve dificuldades em falar porque foi vaiado, 
porque a maior comunidade de estrangeiros 
na RSA é de zimbabweanos, vitima dos 
ataques xenófobos. Ao longo desses anos 
temos situações desconfortáveis de Gue-
buza na praça pública. As suas aparições 
são resguardadas para sítios mais fechados 
ou para a Praça dos Heróis. Em todos os 
outros sítios corre o risco de ser apupado 
ou vaiado. E Guebuza tem claras evidências 
de situações de hostilidades em relação a si, 
vindas do partido Frelimo. Será que ele terá 
uma posição de ser alvejado de um lado e 
dar a outra face e não ficar perturbado com 
os ataques? O facto de uma parte dos cola-
boradores de Guebuza estarem na prisão, 
faria com que ele fosse percebido como 
um cara de pau. Ele dar a cara enquanto os 
seus estão na prisão? A sua intervenção no 
penúltimo CC não foi das melhores e havia 
hostilidade contra si, e ele sabe dessa tensão. 
Em termos da própria campanha, demasiada 
centrada em Nyusi, porque ele é o tal obreiro 
da paz, quer fazer diferente, a luta contra a 
corrupção, mas é uma bandeira do presidente 
e não da Frelimo. Há muita gente que votará 
em Nyusi e não na Frelimo. Aconteceu com 
Chissano. Guebuza entrar nesta campanha 
não seria uma boa propaganda. 

Estrelas da Renamo aparecem pou-
co- Tem outro tipo de explicações. A Renamo 
enfrenta outro tipo de problemas e quer fazer 
desaparecer Dhlakama. Mesmo DHL não 
aparece na campanha, nem há referências, 
porque a estratégia é Ossufo. Outras figuras 
podem perturbar a campanha. Na Zambézia 
há esta hipótese cm o efeito Manuel Araújo. 
E por isso ele aparece com muita frequência 
ao lado de Ossufo. E faz sentido. Os seus 
detractores tentam cavar nessa direção. Cla-
ramente poderia haver mais adesão de outras 
figuras, como Ivone Soares, que tem capital 
político grande. É jovem, líder, mulher, teve 
grande visibilidade o facto de não usarem 
Ivone Soares. Em 2014 ela foi muito útil 
na campanha de Dhlakama. Tenho dúvidas 
sobre a importância de Bissopo, porque 
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não sei se dissiparia esta nuvem de dúvidas 
que aparece em relação a esta mudança de 
influência na Renamo do centro para Norte. 
Ossufo virá eventualmente ao centro de 
Moçambique, se Elias Dhlakama estiver na 
campanha ou não. Samora Jr. e Graça não 
foram visíveis na campanha eleitoral, mas 
claramente, numa nota mais séria, Graça 
tem agenda internacional muito séria mas 
as eleições já foram decretadas há muitos 
meses. Ela sabe dos compromissos com o 
seu partido, do qual é membro prestigiado.

Violência eleitoral- A situação está 
extremada na Zambézia, porque se sente que 
algo vai mudar. Isto pode acontecer. muitos 
dos abusos eleitorais, manipulação, ameaças 
aos jornalistas, observadores aconteceram. 
Em Nampula também houve casos mais gra-
ves de fraude eleitoral notória. Esta violência, 
o ataque a um casal de professores, e o ataque 
à casa da mãe do Manuel de Araújo reflecte 
o crescer da Renamo e a potencialidade de 
ser poder na Zambézia.

Cabo Delgado: insurgentes têm mais 
meios- Há dois elementos importantes de 
referenciar. Há um recrudescer de violência. A 
zona de actividade continua a ser a mesma. Há 
um virar de acções para as FADM, não porque 
estão a defender objetivos civis. Os grupos se 
sentem mais confortáveis em atacar os seus 
oponentes com carros blindados. A guerra da 
propaganda, as reivindicações sobre o Daesh 
e os dados no terreno, não combinavam. 
Nos últimos ataques, a comunicação parece 
mais sofisticada e os meios de comunicação 
disponíveis para estas forças que atacam as 
populações estão a melhorar, o que deve ser 
uma grande preocupação para Moçambique.

Apoio internacional visível atrairá 
jihad para Cabo Delgado- Este é um 
dos dramas do governo. O envolvimento 
internacional, por um, lado significa atrair 
apoios internacionais, não apoio material, 
mas isolar este foco de violência. Mas há 
outros perigos, uma internacionalização 
maior do conflito. Aparecimento de outras 
forças pode despoletar outros interesses em 
Moçambique. Há uma geopolítica a não 
menosprezar. No Médio Oriente, uma das 
entidades mais conservadoras e que está por 
detrás destes grupos é a Arábia Saudita e o 
Qatar. Numa escalada de violência, o Qatar 
e forças próximas poderiam estar interessa-
dos? A questão é: Moçambique tem que agir 
com pinças, tentado concentrar o conflito 
como doméstico. Compreendo que digam 
que são malfeitores, bandidos, mas acho 
que há ramificações internacionais, moti-
vos confessionais, mas Moçambique tenta 
circunscrever o conflito como localizado 

nalguns distritos de Cabo Delgado.
Nyusi diz que pode negociar se 

mostrarem o rosto- Todos os conflitos são 
negociáveis. Este não é excepção. Acho 
que ele está na guerra da propaganda. Isso 
faz com que ele tenha imagem de abertura 
e que está disposto a dialogar para encontrar 
uma solução. Mostrar que quer negociar é 
bom para propaganda. Claro que depois vem 
outro tipo de perguntas, sobre negociar com 
quem, o quê. Mas antes disso pode dar res-
postas ao conflito. Se as razões da pobreza, 
insatisfação da população jovem for de algum 
modo ultrapassada, as fontes de violência se 
secam, mesmo com influência externa. Há 
uma situação latente que se sente que os que 
estão por detrás da violência convivem no 
dia a dia, ali, com a população. As FADM 
têm dificuldades de penetrar neste sistema. 
O serviço de informação tem que ter mais 
inteligência para não ser tão brutal sobre os 
considerados suspeitos do conflito. 

Nyongo diz que vai intensificar 
ataques até o fim da campanha- Estão a ir 
longe demais. Acho que este problema cabe 
à Renamo. Parece que estes homens, que são 
leais a Nyongo foram deixados ao fresco. 
Não há nenhuma acção, aparente,  para dar 
resposta às reivindicações de Nyongo, não o 
caderno de reivindicações, mas as questões 
práticas serem respondidas pela Renamo 
e depois, em coordenação com o Estado, 
eliminarem-se os focos de violência. Isso 
resulta de que há uma ideia de que Nyongo 
e seus errantes desapareçam de per se. Se 
ninguém fala com estas pessoas, ou os tenta 
controlar, o fenómeno não desaparece e dá 
mais combustível para que se torne letal com 
a destruição de outros bens. O comunicado 
que ouvimos, mesmo com veracidade 
questionada, mostra uma série de estradas 
que iriam ser atacadas. Isto causa pânico, 
retracção na circulação de bens nessas vias 
onde há um potencial de haver violência. Não 
podemos ter um país com campanha e aos 
tiros, sobretudo quando temos as FADM que 
têm dificuldades em reagir a estes incidentes.

Dívidas ocultas: Boustani tenta sair 
do processo- Ele é o outro ramo da telenovela 
em relação a Chang. E vamos vendo os meios 
utilizados, as peças jurídicas, as alterações de 
legalidades que foram empreendidas desde 
a detenção de Chang. Agora, os advogados 
de Jean Boustani querem provar que neste 
momento os EUA são alheios à situação 
desenvolvida entre a Privinveste do Líbano 
e as três empresas moçambicanas. Os em-
préstimos são de Londres e não passaram 
pelos EUA. Os EUA são alheios e não 
houve transações, mesmo os documentos 

que os EUA têm, a defesa argumenta que 
foram obtidos violando a privacidade do seu 
cliente. Há ainda a tentativa de fazer cair por 
terra or argumento de que Nhangumele não 
tinha qualquer vínculo governamental e que 
era apenas um lobista, um consultor político. 

Nhangumele pode dizer o mesmo 
em Maputo- Esta é a estratégia de um outro 
processo em relação à compra dos aviões 
da Embraer, uma vez que não houve luvas 
de sobrefaturação, apenas pagou-se o preço 
facturado dos aviões. À excepção do ministro 
Zucula, que era titular de cargo público, foi 
um dos privados envolvido no negócio que 
recebeu as luvas. Vão utilizar-se esse tipo 
de argumentos. Parece que os EUA têm um 
caso muito sólido, e há pouca documentação 
que está com os EUA que conhecemos. Mas 
eles falam num milhão de páginas de email. 
A questão mais relevante é que os EUA ten-
taram a delação premiada com Nhangumele 
e, aparentemente, não tiveram sucesso.

O documento diz que Nhangumele 
ofereceu detalhes importantes- A minha 
apreciação é diferente, a razão pela qual alguns 
nomes permaneceram encobertos, é que estes 
poderiam ser colaboradores em relação ao 
processo. Penso que Nhangumele teria sérios 
problemas em comparecer nos EUA, o que me 
pareceu pacifico em relação aos banqueiros 
suíços que já foram fazer depoimentos em 
Nova Iorque e foram soltos sob fiança. Não 
me parece que um moçambicano esteja su-
jeito a essa liberdade sem condicionalismos, 
inclusivamente por parte das autoridades 
moçambicanas, o que é explicado por esta 
luta titânica em que se tenta tudo para que 
Chang não vá aos EUA. “É um bandido, mas 
é nosso”. Quer-me parecer, que as entrevistas 
com o FBI, que foram mencionadas, não 
tiveram o resultado esperado.

OS 10 anos do IESE- O IESE conse-
gue pensar Moçambique e é incontornável 
no nosso panorama, pela qualidade das suas 
contribuições e dos seus académicos, mas na 
outra vertente, não estamos à altura de prestar 
o devido tributo e valor a estas contribuições. 
Em muitos escalões, isto é tratado como um 
caso de polícia. O SISE, por exemplo, acha 
que no IESE trabalham conspiradores contra a 
soberania de Moçambique. O que é lamentável.
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