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EDITORIAL 
 

Críticas a Justiça e ao Regime do Dia 
 Beira (O Autarca) – A actualidade moçambicana 
nos últimos dias tem sido dominada por duras críticas a 
Administração da Justiça e ao Regime de Dia em geral que 
inclui o Parlamento, relativamente a resposta ao famigera-
do caso conhecido por “dívidas ocultas”, cujo debate acen-
tuou-se desde o final do ano passado quando o ex-Ministro 
das Finanças e Deputado da Assembleia da República 
(AR), Manuel Chang, foi detido na vizinha República da 
África do Sul (RSA) no cumprimeiro de um mandato de 
captura internacional outorgado pelo Governo dos Estados 
Unidos da América (EUA) em conexão com o mesmo caso. 
 Até bem pouco tempo predominava uma percepção 
generalizada de existência de falta de vontade, tanto por 
parte do sector de Administração da Justiça assim como do 
Regime de Dia em geral, de dar andamento necessário ao 
caso que tem sido rotulado como tendo  sido  um  autêntico 

golpe de estado esconómico do país protagonizado pelos 
respectivos suspeitos da sua promotoria. 
 Logo que o antigo Ministro das Finanças, Manuel 
Chang, foi detido pelas autoridades sul africanas em par-
ceria com as norte americanas que estão a investigar os 
contornos do caso, produziu-se quantidades enormes de co-
mentários desabonatórios a Justiça moçambicana, atribuin-
do-a estatuto de incompetência por alegada tendência pro-
teccionista a favor dos presumíveis implicados no caso. 
 Com a entrada em cena da Procuradoria Geral da 
República (PGR) no processo de “resgate” do concidadão 
moçambicano ora nas “mãos” das autoridades sul africanas 
que tem um pedido de extradição do mesmo para os EUA 
e, posteriormente, a intervenção do Tribunal Supremo (TS) 
que já requerou a Assembleia da República a quebra de i-
munidade do Deputado Manuel Chang para que  este  possa  

ser preventivamente detido na  sequên-  
 

 
 

Frase: 
Não se orgulhe pensando “eu tenho isso” ou “tal coisa é minha 
propriedade”. Nada pertence a você. Nem mesmo o corpo. Um dia a 
gente parte e tudo fica para trás – Lourival Lopes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.96 71.35 EUR UE 

61.31 62.53 USD EUA 

4.5 4.59 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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portunidade a Justiça moçambicana de poder mostrar o tra-
balho que de facto pretende levar a cabo. Imediatamente, 
foram lançadas duras críticas ao sistema de Administração 
da Justiça nacional – ignorando-se que é o mínimo que 
qualquer sistema de um país pode fazer quando diante de 
um compatriota detido além fronteiras. O Estado tem a o-
brigatoriedade de cumprir a sua responsabilidade em face 
duma situação idêntica. 
 É sabido que regra geral a Justiça tarda mas sempre 
acontece, como também é sabido quão lento funciona a Ad-
ministração da Justiça moçambicana, muitas vezes associa-
do a limitações técnicas e de recursos, cenário que se verifi-
ca não só neste sector como em muitos outros do país. 
 Então, apesar de supostamente ter agido tardiamen-
te não deve ser considerado de menos o esforço que está a 
ser desenvolvido actualmente pela Justiça moçambicana 
com vista ao esclarecimento do caso, que até a própria Jus-
tiça norte americana já declarou a sua complexidade. A na-
tureza de crimes financeiros, sobretudo quando associados 
a utilização de sistemas electrónicos e promovidos por uma 
rede transfronteiriça, a sua investigação não se mostra fácil 
para qualquer Administração de Justiça do mundo. 
 Com efeito, entendemos que o debate actual devia 
focar-se na motivação dos quadros da Justiça nacional, dan-
do-lhes a força e encojrajamento necessários para que pos-
sam desenvolver com sabedoria e perfeição o trabalho que 
lhes vêm sendo solicitado à muito  tempo  por moçambica-
nos de todos os cantos do país – e não o contrário como es-
tá a acontecer com as várias manifestações de todal despre-  
  
 

zo e descredibilidade ao trabalho ora iniciado. 
 Os factos de a Procuradoria Geral da República ter 
movido uma acção específica contra o antigo Ministro das 
Finanças em conexão com o caso das “dívidas ocultas” e 
ter solicitado as autoridades sul africanas para que o argui-
do seja transferido para Moçambique para que seja julgado 
em sôlo pátrio; o recente reqerimento submetido a Assemb-
leia da República pelo Tribunal Supremo para a retida de i-
munidade do Deputado Manuel Chang; a pronta resposta 
do Parlamento moçambicano que deve reunir-se já amanhã 
para apreciar a matéria solicitada pelo TS; e a manifestação 
da Comissão Política do partido Frelimo que controla o Go-
verno do dia já em si representam importantes passos e 
compromissos assumidos publicamente pelas instituições 
nacionais que agora decidiram dar novo rumo ao caso.  
 Porquê os moçambicanos não podem torcer pelo 
sucesso da nova vontade do sistema do dia, construindo um 
novo paradigma que permita libertar as mentes do mau pas-
sado. Porquê os moçambicanos olham mais de forma críti-
ca o seu próprio país e respectivas instituições e se apega a 
apoiar iniciativas externas, que nem sempre estão imbuídas 
de boas intenções, existindo exemplos claros de chanta-
gens, ódio, inveja que culmina com a desestabilização dos 
Estados. Não é estranho aos moçambicanos todo esse inte-
resse externo que está acontecer somente agora que o país 
pepara-se para colher dividendos resultantes da exploração 
de um dos seus importantes recursos de riqueza: o gás 
natural do Rovuma. 
 O Autarca apoia o trabalho em curso ao nível do 
sector nacional de Administração da Justiça.■ (Redacção)  
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CP da Frelimo defende que registo das garantias e avales na CGE 
não deve impedir processo em curso nas instituições da justiça 
- E apela a todos moçambicanos para continuarem a aguardar com serenidade 
pela conclusão do processo das dívidas em curso nas instituições competentes 

  Maputo (O Autarca) – A Co-
missão Política (CP) da Frelimo, reu-
nida semana passada, em Maputo, na 
sua primeira sessão ordinária de 2019, 
defende que o registo das garantias e a-
vales na Conta Geral do Estado (CGE), 
feita em conformidade com a legisla-
ção em vigor, não deve impedir o pro-
cesso em curso nas instituições da jus-
tiça; e apela a todos moçambicanos pa-
ra continuarem a aguardar com sereni-
dade  pela  conclusão  do  processo das  
 

dívidas em curso nas instituições com-
petentes. 
 No encontro, a CP da Frelimo 
analisou, entre outros assuntos, a situa-
ção da dívida comercial não declarada, 
associada as empresas EMATUM, Pro-
Índicus e MAM; tendo apoiado e enco-
rajado as instituições da Administração 
da Justiça a continuarem a trabalhar 
para o desfecho do processo destas dí-
vidas. “O órgão mimo da Frelimo de-
fende  que  onde  a  Justiça  comprovar  

que os valores da dívida não foram a- 
plicados para fins de interesse público, 
deve haver a necessária responsabiliza-
ção e recuperação do dinheiro e bens” 
– lê-se num comunicado recebido na 
nossa Redacção. 
 Através do mesmo comunica-
do, a CP da Frelimo apela aos moçam-
bicanos para manterem-se vigilantes, 
sobretudo, em relação aos comporta-
mentos que conduzam a incitação con-
tra a ordem e tranquilidade públicas.■ 
 

Força transnacional inicia vasculha a costa de Cabo 
Delgado 
  Maputo (O Autarca) – No 
âmbito da parceria multilateral existen-
te entre a República de Moçambique, 
os Estados Unidos da América e outros 
países parceiros, terá lugar um Exercí-
cio Militar Combinado denominado 
"Cutlass Express 2019'' que tem como 
objectivo a capacitação em matéria de 
Combate ao Tráfico Ilícito, Pirataria 
Marítima e intercepção de navios que 
praticam a pesca ilegal. 
 Uma nota conjunta do Ministé-
rio de Defesa Nacional e da Embaixa-
da dos EUA em Maputo refere que mi-
litares da Marinha de Guerra de Mo-
çambique, dos Estados Unidos da A-
mérica e de outras quinze nações irão 
iniciar amanhã, terça-feira (29), um e-
xercício naval com a duração de 11 
dias na província de Cabo Delgado. 
 
 

  O exercício foi concebido para 
reforçar a cooperação multilateral entre 
as forças navais que operam no Ocea-
no Índico e  concentrar-se-á  no  desen- 

volvimento de habilidades relacionadas 
com a identificação, abordagem e bus-
ca de embarcações suspeitas no mar.■ 
(Redacção) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Motivos de preocupação com os Condutores Idosos, 
mas também com os Jovens! 

 

 A Evolução técnica e os Condutores idosos: 
 

   

 Importa abrir este pensamento activo, e ponderar-
mos naquilo que se pode e deve atribuir o termo Condutor 
Idoso! 
 Há Condutores pouco idosos, na classe etária dos 
50, que manifestam SÉRIA preocupação pela acuidade vi-
sual, perda de audição, associada a uma fadiga constante, e 
porque motivo? 
 Precisamos senhores Gestores e Supervisores,.. 
de estar MAIS atentos ao ambiente sócio-cultural e re-
gime alimentar em África e nomeadamente em Moçam-
bique. 
 Os novos veículos possuem uma série de tecnolo-
gias e sistemas que aumentam exponencialmente a segu-
rança.  
 Com o premir de um botão, pode activar o controlo 
da estabilidade e tracção.  
 Pode activar até um sistema de estacionamento au-
tónomo, talvez ainda não sejam 100% eficazes, mas alguns 
veículos já os possuem.  
 É interessante analisar este fato em conjunto com 
outro, o dos condutores idosos, melhor,.. posicionando-os 
dos 50 acima!  
 

 Estes têm vindo a aumentar com um incremento a-
centuado na proporção que esta faixa etária tem em rela-
ção ao total de condutores.  
 Como será que a evolução técnica e os condutores 
idosos irão se relacionar? 
 O aumento da esperança de vida faz subir também 
o número de condutores idosos.  
 Todo o envelhecimento traz uma diminuição das 
capacidades físicas e da acuidade audio-visual.  
 Esta perda de capacidades obriga a que os conduto-
res idosos sejam particularmente cuidadosos ao volante.  
 Relembro que não existem regras de circulação es-
pecíficas para Condutores idosos, e muito menos para Pe-
ões idosos. 
 

Evolução técnica ajuda  e facilita o modo e controlo 
para conduzir: 
 Para além dos sistemas mais conhecidos, como o 
ABS, o controlo de tracção e o ESP, existem actualmente, 
na soma de uma panóplia de opções disponíveis.  
 O sistema de “Alerta de Atenção do Condutor” 
monitoriza os padrões da condução a fim de detectar movi-
mentos imprudentes ou cansaço e fadiga na condução.  
 Quando são despoletados é emitido um som audí-
vel e, por norma, surge uma mensagem no painel de instru-
mentos a alertar. 
 Alguns veículos possuem um “Assistente de Lu-
zes de Máximos” que detecta quer os veículos que se apro-
ximam quer os veículos que rodam no mesmo sentido, à 
noite, mudando o feixe de máximos para o de médios e vi-
ce-versa. Assim reduz os efeitos de encadeamento sobre os 
outros condutores.  
 O “Assistente de Travagem de Emergência” é 
um sistema muito importante para todos os condutores. Es-
te componente da segurança avisa o condutor sobre situa-
ções de colisão iminente.  
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os travões são activados automaticamente, imobilizando o 
carro antes do impacto, ou minorando os danos.   

 O distraído desprezo que notamos no nosso sistema 
do ensino comercial da instrução e mal assim, para a ava-
liação das capacidades reunidas para o licenciamento da 
Condução de veículos automóveis, profissionais agindo, 
mas Km AFASTADOS deste desenvolvimento, talvez seja-
mos considerados noutro sistema, mas avariado, não? 
 

A idade é efectivamente, um posto! 
 Os condutores idosos naturalmente compensam es-
tas desvantagens físicas com a experiência que têm ao vo-
lante.    

 Até a escolha das vias por onde circulam ajuda a 
diminuir o risco, pois preferem estradas secundárias com 
menos trânsito.    

 Estes condutores geralmente escolhem efectuar as 
suas deslocações durante o dia e associados a avaliarem so-
bre a condição atmosférica ou climática na zona por onde 
planeiam circular. 
 Geralmente adoptam uma condução PRUDENTE 
&  DEFENSIVA, porém quando não vêem algo, nada po-
dem fazer em método preventivo.  
 As alterações no trânsito também são mal recebi-
das, ou mal interpretadas, pelos idosos. 
 Gostaríamos de fazer  lembrar aos nossos anciãos 
que alguém só é velho quando pára de aprender. 
 

Os idosos e a sinistralidade: 
 Porém a vulnerabilidade física, seja uma diminui-
ção da capacidade audição e da acuidade visual, mas 
também um maior tempo de reacção, aliado à dificuldade 
de interpretar os sinais traz um desafio superior na hora 
da condução.  
 Estatisticamente estes condutores até são mais peri-
gosos para si próprios do que para os outros. 
 A taxa de mortalidade nos condutores com mais de 
65 anos é cinco vezes superior à da média.  
 No geral, o número de acidentes rodoviários envol-
vendo condutores  com mais de 55 anos tem estado a au-
mentar gradualmente, devido a exagerada celeridade tec-
nológica e falta de formação de alinhamento, em Todas as 
zonas Etárias em África!! 
  Especialistas da área consideram que, para garantir 
a PREVENÇÃO & segurança rodoviária, a formação de-
verá ser contínua para pessoas já encartadas. 
 Devendo atingir tanto o plano teórico  como  sobre- 

tudo o manifesto e domínio prático. 
 

   

 Estamos igualmente Atentos a Que também os 
JOVENS, olham, mas  não  conseguem Observar, muito 
menos interpretar, face ao que seria necessário --- por-
que motivos?... curriculum das matérias e valores docents 
e ou de instrução no ensino,  lamento,  desajustados,... 
Resultado? RISCO acrescido! 
 Nos últimos anos têm surgido muitas alterações nas 
tecnologias, porem, temos reduzida capacitação técnica-
profissional ajustada aos meios locais, pouca legislação de 
acompanhamento e também bruscos IMPACTOS nas ca-
racterísticas da rede, claro e evidente, comportamentos de-
salinhados dos usuários na mobilidade viária em geral, on-
de reina a informalidade, consequências e toneladas de im-
pacttos no transito. 
 A tecnologia ajuda efectivamente, mas PRECISA 
sobretudo de ser INDUZIDA,  interpretada, adaptada mo-
deradamente face aos meios locais e regionais, avaliados 
os IMPACTOS e RISCOS a fim de que os usuários pos-
sam saber assumir o apropriadométodo preventivo, sejam 
idosos ou Jovens, este arriscado RISCO encontra-se pro-
porcional, e desalinhado com o desenvolvimento!  
 Muito embora, vivemos um autentico SINISTRO 
de ALERTA no meio activo dos técnicos & profissionais 
em geral. 
 Todos rapidamente licenciados, mas desconhecem 
a dona Prudência, na qualidade chave de uma "pas-
sword" que proporciona as Boas Práticas e converte-as 
em sucessos durante a condução. 
 O  Ambiente aconselha-nos que para conseguir-
mos reduzir a Sinistralidade, importa reconhecermos o 
Risco e sabermos agir educando-nos prevenidos mas, 
continuamente ajustados ao chefe Ambiente! 
 
Grato  &  Atentamente, 
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Direcção Geral das Alfândegas destaca que fronteira 
é lugar de transitabilidade célere e não de paragem 

 Pemba (O Autarca) – O Di-
rector Geral (DG) das Alfândegas de 
Moçambique (AM), Aly Mallá, ins-
truiu as instituições do Estado ligadas 
à gestão das fronteiras para criarem 
mecanismos de simplificação para os 
utentes, por forma a dar maior celeri-
dade nos processos de transitabilida-
de de pessoas e bens, tendo enfatiza-
do que "as fronteiras não devem ser 
locais de paragem, mas sim, locais de 
transitabilidade célere".   

 O apelo de Aly Mallá foi lan-
çado em Pemba, capital da província 
nortenha de Cabo Delgado, no qua-
dro da celebração do Dia Internacio-
nal das Alfândegas, que se assinala 
no dia 26 de Janeiro de cada ano. Es-
te ano, a efeméride foi celebrada sob 
o lema “Fronteiras inteligentes para o 
comércio, viagens e transporte sem 
interrupções”, tendo em Moçambique 
as cerimónias centrais decorrido em 
Pemba.  
 

 Na ocasião, o Director Geral 
das Alfândegas, Aly Mallá, sublin-
hou que as instituições do Estado 
vem modernizando os serviços de 
gestão de pessoas e de desembaraço 
de  mercadorias, destacando a imple-
mentação de tecnologias como a Ja-
nela Única Electrónica (JUE), uma 
plataforma que está em uso desde 
2012. trata-se de um instrumento que 
permite menor intervenção do Ho-
mem, reduzindo o tempo de desem-
baraço, de custos e erros humanos, e 
mais importante, a redução dos casos 
de corrupção.■ (Redacção)  
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