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Maputo  – O ex-Pre-
sidente da República Armando 
Guebuza disse, na sexta-feira da 
semana passada, no Tribunal, que 
a teoria de que os dois milhões de 
dólares das dívidas ocultas estão 
a condicionar a economia a pon-
to de o país se ter vergado diante 
dos parceiros de cooperação não 
passa de uma campanha política.

“É campanha política e, infe-
lizmente, essa campanha políti-
ca não prejudica apenas aque-
les que trabalharam nessa altura, 
mas estão a sacrificar a nossa 
população. Não são os outros 
que dizem que Moçambique é 
pobre, são os moçambicanos, a 
partir dos seus dirigentes, que di-
zem que Moçambique é pobre, 

e, como se pobre fosse pouco, 
dizem corrupto. A grande pro-
paganda de corrupção parte em 
grande parte daí”, disse Armando 
Guebuza, quando questionado, 
como declarante, se, com a ex-
periência política e de direcção 
que tem, e, tendo em conta que 
a dívida pública em 2015 era de 
nove biliões de dólares, acha que 

Maputo  – Flávio Mene-
te, representante do assistente no 
processo, a Ordem dos Advogados 
de Moçambique, no julgamento do 
caso das dívidas ocultas, subme-
teu, na sexta-feira, 18 de Fevereiro, 
ao Tribunal, um requerimento para 
que o actual Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi (que, na altura dos 
factos, era ministro da Defesa) seja 

ouvido no processo como decla-
rante. É a terceira vez que o juiz da 
causa, Efigénio Baptista, rejeita pe-
didos dos sujeitos processuais para 
que Nyusi seja ouvido. Primeiro, 
rejeitou o pedido de Alexandre Chi-
vale, antes de este ser afastado do 
processo. Depois, rejeitou o pedi-
do da Ordem dos Advogados. E, na 
sexta-feira, voltou a rejeitar mais um 

pedido da Ordem dos Advogados.
A Ordem dos Advogados de Mo-

çambique considera que, durante 
a audição do ex-Presidente da Re-
pública Armando Guebuza, ficou 
claro que ele delegou competên-
cias no coordenador do Comando 
Operativo (que, na altura, era Fi-
lipe Nyusi) para todas as questões 
relativas ao projecto. E disse que 

Armando Guebuza e a suspensão da ajuda ao Orçamento do Estado

“É uma campanha política que está a sacrificar 
a nossa população”

Julgamento do caso das dívidas ocultas terminou como começou

Juiz esconde Nyusi na toga e conclui o maior 
teatro judicial da História de Moçambique
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provavelmente o chefe do Coman-
do Operativo pode responder so-
bre algumas questões colocadas.

“As declarações prestadas pelo 
antigo ministro da Defesa, Filipe 
Nyusi, na instrução preparatória 
não foram objecto de confirma-
ção na presente audiência, como 
aconteceu com os restantes decla-
rantes. Assumindo que estas ques-
tões são relevantes para busca da 
verdade material, o assistente re-
quer a audição do então ministro 
da Defesa”, disse Flávio Menete.

E acrescentou que a Ordem dos 
Advogados de Moçambique não 
está a questionar o despacho do juiz 
formulado em ocasiões anteriores, 
trata-se de um contexto diferente.

“Acabamos de ouvir um decla-
rante e acreditamos que não terá 
sido por acaso que foi colocado 
em última posição. Trouxe infor-
mação que levanta uma série de 
questões que nós não tínhamos 
antes, que é dar a oportunidade 
ao Presidente da República para 
dizer se ainda mantém, ou não, 
o que disse na instrução prepa-
ratória. O juiz está a assumir que 
ele voltará a dizer que mantém as 
declarações. Não estamos a pedir 
para revogar o despacho”, afirmou.

Flávio Menete acrescentou: 
“Consta nos Autos, a folhas 4790 
a 4794, volume XXI, que o então 
ministro da Defesa Nacional nun-
ca soube da existência da ‘EMA-
TUM, SA’ e, ‘MAM, SA’ e não 
tem domínio em que as mesmas 
podem ser consideradas como es-
tando ligadas a matéria da Defesa 
e Segurança e que nada sabia so-

bre os processos de criação destas 
empresas bem como do seu finan-
ciamento e funcionamento, tanto 
mais que ele só teve conhecimento 
da existência destas duas empre-
sas quando o assunto das chama-
das dívidas ocultas foi despoletado 
publicamente quando ele já não 
era ministro da Defesa Nacional”.

Efigénio Baptista fala em populismo 
da Ordem dos Advogados

O juiz Efigénio Baptista indefe-
riu o requerimento da Ordem dos 
Advogados de Moçambique para a 
audição de Filipe Nyusi como de-
clarante. Esta é a terceira vez que 
o juiz reeita pedidos de audição 
ao actual Presidente da República.

“O Tribunal já tomou a decisão 
sobre esta matéria por duas ve-
zes. Mesmo que o tribunal qui-
sesse, tivesse essa vontade, não 
pode, porque a lei proíbe. A Or-
dem sabe, e pior quando tem ad-
vogados experientes com carteiras 
profissionais que rondam a 300, 
500 ou 600. Quando o juiz toma 
uma decisão e transita em julga-
do, não é lícito o próprio juiz al-
terar a sua própria decisão”, disse.

Segundo Efigénio Baptista, 
mesmo que o Presidente da Re-
pública não dissesse que man-
tém tudo que disse na instrução 
preparatória, seria ouvido ape-
nas pelo juiz no seu gabinete.

“Seria ouvido aonde? Aqui? 
Quem que o ouve? A resposta é ne-
gativa. É ouvido pelo juiz, apenas o 
juiz. Aqui onde estamos, o tribunal 
sou eu. Insistem em chamar o Presi-
dente da República para aqui, mas 

sabem que ele não é ouvido aqui, é 
só para confundir a opinião públi-
ca. A Ordem sabe que não pode fa-
zer isso. O objectivo é populismo. 
Vamos deixar essas condutas. O 
actual Presidente da República foi 
notificado para ir ao tribunal prestar 
declarações na instrução contradi-
tória, mas ele fez um requerimento 
a dizer que mantém o que disse na 
instrução preparatória”, afirmou.

O que Filipe Nyusi respondeu na 
instrução preparatória

Filipe Nyusi disse, no dia 8 de 
Agosto de 2018, durante a instru-
ção, que exerceu as funções de mi-
nistro da Defesa de 2008 a 2014, 
sendo, nessa qualidade, membro 
do Comando Conjunto, órgão 
que integra o ministro do Interior, 
o director-geral do Serviço de In-
formação e Segurança do Estado, 
o chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique e o comandante-
-geral da Polícia, sob a direcção 
do Presidente da República, na sua 
qualidade de comandante-chefe. 
O Camando Conjunto das Forças 
da Defesa e Segurança é um ór-
gão de coordenação e de aconse-
lhamento do Presidente da Repú-
blica sobre as principais questões 
ligadas à Defesa e Segurança. Este 
órgão tem também a responsabi-
lidade de cuidar de questões de 
natureza operativa no dia-a-dia, 
neste caso sob a coordenação 
do ministro da Defesa Nacional.

As Forças de Defesa e Seguran-
ça, em particular a Marinha de 
Guerra de Moçambique, vinham 
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proporcionando protecção às em-
presas envolvidas na prospecção 
de gás na Bacia do Rovuma, no-
meadamente, a “Eni” e a “Anada-
rko”, e a empresa “Kenmare”, que 
faz a exploração de areias pesadas 
no distrito de Larde (ex-distrito 
de Moma), na província de Nam-
pula, mediante um memorando 
de apoio logístico à luz do qual 
aquelas empresas pagavam alguns 
valores às Forças de Defesa e Se-
gurança, para ajudar na logística.

Conforme a legislação nacional 
dos países daquelas empresas, não 
era permitido que elas pagassem 
o serviço da sua protecção pro-
porcionado pelo Governo, através 
das Forças de Defesa e Segurança, 
e o máximo que podiam fazer era 
prestar apenas um apoio logístico 
com base no aludido memorando.

O director-geral do SISE propôs 
a criação de uma empresa que 
pudesse prestar serviço de pro-
tecção às empresas envolvidas na 
prospecção de gás e outras áreas 
afins e, por essa via, arrecadar re-
ceitas pelos serviços prestados.

Foi nesse contexto que foi criada 
a “Proindicus” integrando como 
sócios as empresas GIPS (ligada 
ao SISE) e “Monte Binga” (liga-
da ao Ministério da Defesa), com 
participação social de 50% cada. 

Na altura, tinha sido colocada a 
hipótese de a “Proindicus” ser tam-
bém participada pelo Ministério 
do Interior, através da DALO, mas 
isso não aconteceu devido à situa-
ção irregular em que esta empresa 
se encontrava, e ia acontecer logo 
que a situação ficasse regularizada.

Por parte da “Monte Binga”, foram 
designados como seus representan-

tes na “Proindicus”, sucessivamen-
te, Victor Bernardo e Eugénio Henri-
que Zitha Matlhaba, que exerceram 
a função de presidente do Conse-
lho de Administração, tendo sido 
o último substituído pelo oficial 
do SISE António Carlos do Rosário.

A gestão desta empresa e todos os 
actos inerentes a ela foi sempre em 
conformidade com o princípio de 
que se tratava de uma empresa de 
natureza privada, Por essa razão, 
nunca houve interferência do de-
clarante, como ministro da Defesa 
Nacional. No acto da sua criação, 
acompanhou algumas apresenta-
ções simuladas, feitas pelos colegas 
proponentes do SISE, demonstran-
do as potencialidades da mesma.

Como membro do Comando 
Conjunto e como membro do Go-
verno, nunca participou e nun-
ca teve conhecimento de acto 
que autorizasse a empresa a con-
trair dívida com aval do Estado.

Não sabe como é que foi desen-
cadeado o processo para o finan-
ciamento da empresa junto do 
“Credit Suisse” nem tem qualquer 
domínio sobre os contratos subs-
critos pela empresa para aquisição 
de equipamento junto da empresa 
“Abu Dhabi Mar”, do grupo “Pri-
vinvest”, e em nenhum momento 
lhe falaram sobre as empresas em 
causa. Também não tem nenhum 
domínio sobre como foram emi-
tidas as garantias pelo Ministério 
das Finanças assegurando o pa-
gamento das dívidas daquela em-
presa, em caso de incumprimento.

Enquanto ministro da Defesa 
Nacional, nunca foi adquirido 
novo equipamento militar, que 
ele saiba. Não recebeu quaisquer 

equipamentos adquiridos pelo di-
nheiro proveniente do emprésti-
mo contraído pela “Proindicus” 
ou fornecido pelas empresas com 
as quais a “Proindicus” contratou.

A aquisição de equipamentos de 
natureza militar para o Estado é fei-
ta através do Orçamento do Estado 
depois da solicitação do Estado-
-Maior-General das Forças de Defe-
sa e Segurança, precedida da con-
cordância do Conselho de Defesa 
e Segurança, e depois a proposta 
é submetida à decisão superior do 
Presidente da República, pelo que 
não seria possível adquirir esse 
equipamento para o Ministério da 
Defesa Nacional através da “Proin-
dicus”, à revelia daquele órgão.

Indagado sobre o facto de o Sis-
tema Integrado de Monitoria e Pro-
tecção ter sido aprovado depois 
dos compromissos de financiamen-
to e fornecimento assumidos pela 
“Proindicus”, respondeu que, de 
facto, o SIMP foi criado posterior-
mente, na perspectiva de assegu-
rar que a protecção das empresas 
envolvidas na prospecção do gás 
e actividades afins fosse prestada 
pela “Proindicus” em exclusivida-
de, empresa ligada às Forças de De-
fesa e Segurança, evitando, assim, 
a intervenção de outras empresas 
estranhas à defesa da soberania, 
e também como fonte de receita 
para capacitar a Defesa e Segu-
rança nacional de forma global.

Foi-lhe perguntado sobre a liga-
ção entre o espírito da criação das 
empresas “EMATUM, SA” e “MAM, 
SA”. Respondeu que, enquanto mi-
nistro da Defesa Nacional, nunca 
soube da existência dessas duas 
empresas e não tem domínio em 
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Beira  – A Comissão Po-
lítica do Movimento Democrático 
de Moçambique está reunida desde 
a manhã de ontem, domingo, 20 de 
Fevereiro, na cidade da Beira, para 
debater a reestruturação do parti-
do, a situação política e os prepa-
rativos para as eleições de 2023.

Segundo Judite Macuácua, pre-
sidente da Liga da Mulher do 
MDM, o encontro irá também 
apreciar e deliberar sobre o rela-
tório final da antiga Comissão Po-
lítica, dirigida por José Domingos, 
actual secretário-geral do MDM.

Nesta reunião, que deverá ter-
minar hoje, segunda-feira, 21 de 
Fevereiro, o MDM deverá tam-
bém debater a estratégia eleitoral, 
reforçar o seu Gabinete Central 
de Eleições e apreciar e delibe-
rar sobre as actividades realizadas 
pelo novo Secretariado, que to-
mou posse há cerca de dois meses.

Esta reunião surge depois da re-
cente eleição do presidente do 
MDM, Lutero Simango, em subs-
tituição de Daviz Simango, presi-
dente fundador deste partido, que 
perdeu a vida em Fevereiro do 

ano passado, vítima de doença.
A Liga Feminina do MDM apela 

aos membros do partido para não se 
deixarem abalar pelas deserções que 
vêm acontecendo no MDM. As mu-
lheres MDM dizem que tudo farão 
para que este partido saia vitorioso 
nas eleições em todas as autarquias.

Judite Macuácua disse tam-
bém que os membros do MDM 
devem permanecer firmes, coe-
sos, e trabalharem para o suces-
so nas eleições. “O partido está 
firme e focalizado nos programas 
e projectos”, disse. (José Jeco)

Maputo  – Uma pra-
ga designada “lagarto do funil de 
milho” está a dizimar culturas na 
província de Maputo. Sem indicar 

a área total devastada, o presidente 
da cooperativa agrícola da Namaa-
cha, Valério Maunde, disse que 
esta situação vem aliar-se à falta de 

chuva, o que coloca a população 
próximo de insegurança alimentar.

“Não queremos dizer que es-
tamos bem. A segurança alimen-

Na Beira

Comissão Política do MDM debate futuro 
do partido

Devido a praga de insectos

Agricultores alertam para insegurança 
alimentar iminente na Namaacha

dois milhões de dólares podem 
condicionar a economia do país.

Segundo Guebuza, se o Sis-
tema Integrado de Monitoria e 
Protecção estivesse a funcio-

nar, com todos os erros, po-
dia ter uma melhor actuação.

“Não há projecto sem erro. Qual-
quer projecto, por bom que seja, 
tem que ter erros. Se o projecto 

estivesse a funcionar, estaríamos a 
corrigir os erros e a melhorar a nos-
sa actuação. Hoje nem corrigimos 
os erros do projecto, os barcos es-
tão aí”, afirmou. (Cláudio Saúte)

que medida as mesmas podem ser 
consideradas como estando ligadas 
à matéria de Defesa e Segurança.

Foi-lhe perguntado sobre a sus-
tentabilidade do entendimento de 
que 500 milhões de dólares da 
dívida da “EMATUM, SA” foram 
aplicados para a defesa nacional e, 
por via disso, foram posteriormente 

enquadrados no Orçamento do Es-
tado pela Assembleia da Repúbli-
ca. Respondeu que acha que esse 
assunto pode ser melhor esclareci-
do pela Assembleia da República.

Teve conhecimento de que Sal-
vador M’tumuke foi proposto pelo 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da “EMATUM, SA” (Antó-

nio Carlos do Rosário, nessa altu-
ra) que assinasse a confirmação da 
recepção de equipamento naquele 
valor. Nessa altura, aquele dirigen-
te consultou Filipe Nyusi sobre o 
assunto, tendo sido esclarecido 
que nada tinha sido recebido, ra-
zão pela qual documento não che-
gou a ser assinado. (Cláudio Saúte)
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tar está garantida, de tal modo 
que a produção da época 2020-
2021, a população ainda tem al-
guma coisa guardada para se ali-
mentar”, disse e acrescentou que 
a Direcção da Agricultura deve 
evitar que a praga se alastre.

“Fomos assolados pela lagarta 
do funil de milho, que tem esta-
do a dizimar culturas. Em coor-
denação com a Direcção Pro-
vincial de Agricultura, temos 
estado a colocar à disposição dos 
agricultores pesticidas e equipa-
mentos de extensionistas que es-
tão a pulverizar para evitar que 
a lagarta se propague”, disse.

Acrescentou que as últi-
mas chuvas que têm vindo a 
cair fazem com que a maioria 
das represas esteja no limite.

“Estamos engajados na recupera-
ção de culturas. A primeira cam-
panha deste ano foi para esquecer, 
devido à seca. A chuva não caiu no 
devido momento, e isso fez com 
que 20% do que esperámos colher 
não conseguíssemos”, afirmou.

Disse também que o distrito está 
numa fase de recuperação, uma 
vez que desde a primeira quinzena 
de Janeiro está a chover, e espera-
-se colher esta época cerca de 300 
toneladas de produtos diversos.

Segundo Valério Maunde, o 
distrito da Namaacha expor-
tou, no ano passado, cerca de 
133 mil toneladas de bananas 
para a África de Sul, uma vez 
que se trata de uma das culturas 
que resistiu á seca que assolou 
o distrito nos últimos dois anos.

Valério Maunde falava, na Na-
maacha, à margem do lança-
mento da campanha “Quero ser 
formal”, dirigida a mulheres que 
trabalham no sector informal, 
concretamente na agricultura.

“Continuamos a produzir e ex-
portar bananas, estamos acima de 
133 mil toneladas de bananas, que 
exportámos no ano passado para a 
África de Sul. É a nossa cultura de 
bandeira”, afirmou. (Joana da Lúcia)


