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Encalhado nas “dívidas ocultas” Tribunal Supremo lava as mãos 

Um acórdão do Tribunal Supremo datado de 22 de Agosto dá ra-
zão a Ndambi Guebuza, filho de Armando Guebuza, ex-Presidente 

da República, e Inês Moiane, secretária particular de Armando 
Guebuza, sobre a ilegalidade da sua prisão.

 “Dúvidas não subsistem de que a prisão preventiva dos requerentes, 
que conta desde a data da notificação da acusação, 25 de Março de 

2019, expirou no dia 25 de Julho de 2019, a prisão dos requerentes, ac-
tual e efectiva, mostra-se ferida de ilegalidade, no que a alegação dos 

requerentes e em consequência se dá por preenchido o fundamento da 
alínea c) do parágrafo único do artigo 315 do CPP [dos casos gerais de 

‘habeas corpus’]” – Tribunal Supremo.

 Há um acordo político com a Justiça para não soltar nenhum dos arguidos 
nem julgá-los antes de ser confirmada a vitória do partido Frelimo.

Págs. 2 e 4

Págs. 5 e 16
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Tribunal Supremo dá razão a Ndambi Guebuza e Inês Moiane

“Não dá para soltar mas 
também não dá para julgar”

dambi Guebuza o 
filho mais velho de 
Armando Guebu-
za, ex-Presidente 

da República, e Inês Moia-
ne, secretária particular de 
Armando Guebuza, ambos 
implicados nas dívidas ocul-
tas, requereram ao Tribunal 
Supremo uma providência 
extraordinária de “habeas 
corpus”, nos termos do Artigo 
312 do Código do Processo 
Penal, com o fundamento na 
caducidade dos prazos da pri-
são preventiva sem terem sido 
submetidos a julgamento.

Ndambi Guebuza foi de-
tido no dia 14 de Fevereiro 
de 2019, e Inês Moiane foi 
detida no dia 16 de Fevereiro 
de 2019, e foram ambos noti-
ficados da acusação provisó-
ria deduzida pelo Ministério 
Público no dia 25 de Março 
de 2019. Inês Moiane foi 
acusada dos crimes de asso-
ciação para delinquir, corrup-
ção passiva para acto ilícito, 
falsificação de documentos, 
abuso de confiança e braquea-
mento de capitais. Ndambi 
Guebuza foi indiciado da 
prática dos crimes de asso-
ciação para delinquir, corrup-
ção passiva para acto ilícito, 
falsificação de documentos, 
chantagem, uso de documen-
to falso, abuso de confiança 
e branqueamento de capitais.

No mesmo acto, os dois 
arguidos presos tomaram co-
nhecimento de que o Ministé-
rio Público requerera a abertu-
ra da instrução contraditória.

Até ao dia 26 de Julho 
de 2019, os dois ainda não 
haviam sido notificados 
do despacho de pronún-
cia ou não pronúncia nem 
do encerramento da instru-
ção contraditória, de cuja 
abertura foram notificados 
no dia 3 de Abril de 2019.

Acontece que o Artigo 308 
do Código do Processo Pe-
nal estabelece que “nenhum 
arguido pode estar preso 
sem culpa formada além dos 

prazos marcados na lei”. E 
estabelece também: “Desde 
a notificação ao arguido da 

acusação ou do pedido de 
abertura da instrução contra-
ditória pelo Ministério Pú-
blico até ao despacho de pro-
núncia em Primeira Instância, 

os prazos de prisão preventi-
va não podem exceder (…) 
quatro meses, se ao crime 
couber pena a que corres-
ponda processo de querela”.

O prazo de quatro meses 
decorrente da lei expirou no 
dia 25 de Julho de 2019, o 
que quer dizer que, desde essa 
data, estão presos ilegalmente.

O Tribunal Supremo rece-
beu o pedido dos dois argui-
dos e efectuou as necessárias 
diligências junto do Tribunal 
Judicial da cidade de Maputo, 
a mando de quem os dois e 
mais outros oito estão presos.

Em acórdão datado de 22 
de Agosto de 2019, os juí-
zes do Tribunal Supremo 
afirmam comprovar-se que 
a instrução contraditória foi 
encerrada no dia 1 de Agosto 

de 2019, e, segundo informa-
ção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, tornou-se 
necessário prorrogar por mais 
de 30 dias o prazo da instru-
ção contraditória fixada em 
três meses no corpo do Artigo 
334 do Código do Processo 
Penal. Mas a juíza da causa, 
Evandra Uamusse, entendeu 
que não podia pronunciar-
-se quanto à prorrogação do 
prazo da prisão preventiva 
dos requerentes porque sobre 
tal matéria pendia um recur-
so no Tribunal Superior de 
Recurso de Maputo, por eles 
interposto, da decisão anterior 
do juiz de Instrução Criminal, 
Délio Portugal, que decre-
tou e manteve a sua prisão.

O Tribunal Supremo expli-
ca, no seu acórdão, que a lei 
estabelece a prisão preventiva 
sem culpa formada no Artigo 
308, e os da instrução contra-
ditória nos termos do Artigo 

334, ambos do Código do 
Processo Penal, e neste último 
contemplam-se dois prazos: 
um aplicável aos arguidos 
presos, e outro aos não presos.

Tendo em conta que Ndam-
bi Guebuza e Inês Moiane 
respondem em processo de 
querela, o prazo de prisão 
preventiva, desde a notifica-
ção da acusação ou do pedi-
do da instrução contraditória 
pelo Ministério Público, até 
ao despacho de pronúncia, é 
de quatro meses, nos termos 
no Parágrafo Segundo do 

Número 2 do Artigo 308 do 
Código do Processo Penal, ao 
passo que a instrução contra-
ditória é de três meses, a que 
se acresceu mais um mês de 
prorrogação, portanto quatro 

meses contados desde a data 
em que foi declarada a aber-
tura de instrução contraditó-
ria, no dia 3 de Abril de 2019.

“Quanto ao prazo da prisão 
preventiva, fixado em quatro 
meses, o juiz da causa não 
prorrogou como se lhe im-
punha nos termos do número 
2 do artigo 334 e não lhe era 
lícito deixar de decidir sobre 
a matéria com o fundamento 
na existência de um recurso 
interposto pelos requerentes 
sobre a mesma matéria, pois 
trata-se de duas situações 
completamente distintas: no 
primeiro caso foi decidido 
manter após o primeiro inter-
rogatório e antes até da instru-
ção ou conclusão da instrução 
preparatória, ao passo que no 
segundo, tornava-se neces-
sário decidir se prorrogava 
ou não a prisão preventiva 
em face da prorrogação do 
prazo da instrução contra-
ditória”, lê-se no acórdão.

Segundo o Tribunal Su-
premo, não tendo prorro-
gado o prazo, “dúvidas não 
subsistem de que a prisão 
preventiva dos requerentes, 
que conta desde a data da 
notificação da acusação, 25 
de Março de 2019, expirou 

(Continua na página 04)

N

Extracto do acórdão do TS que confirma a ilegalidade das dua prisões
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no dia 25 de Julho de 2019, a 
prisão dos requerentes, actual 
e efectiva, mostra-se ferida 
de ilegalidade, no que a ale-
gação dos requerentes e em 
consequência se dá por preen-
chido o fundamento da alí-
nea c) do parágrafo único do 
artigo 315 do CPP [dos casos 
gerais de ‘habeas corpus’]”

Tribunal Supremo dá razão 
a Ndambi Guebuza e Inês 
Moiane mas inexplicavel-

mente lava as mãos 
Se Ndambi Guebuza e Inês 

Moiane entendem que, quanto 
à decisão que há-de ser toma-
da em face da ilegalidade da 
prisão a que estão submetidos, 
deve ser a sua restituição à li-
berdade, por força do disposto 
no Artigo 309 e também no 
Artigo 334, ambos do Código 
do Processo Penal, o Tribunal 
Supremo preferiu jogar para 
não chocar a opinião pública. 
Apesar de reconhecer que os 
dois estão detidos ilegalmen-
te, no seu acórdão recusou 
dar provimento ao pedido de 
restituição imediata à liber-
dade, informando que essa 
não era a única solução que a 
lei proporciona e que Ndam-
bi Guebuza e Inês Moiane 
não requereram a um meio 
ordinário mas extraordiná-
rio. “Só que se esquecem de 

que não lançaram mão dos 
meios ordinários para a tutela 
do seu direito, mas meio ex-
cepcional, o ‘habeas corpus’, 
que, no artigo 319 apresenta 
várias soluções cabíveis em 
face da ilegalidade da prisão 
de entre as quais a soltura, 
mas evidentemente que não 
é a única nem é imposta de 
forma obrigatória para estes 
casos”, lê-se no acórdão, que 
termina decidindo o seguinte: 
“Consequentemente cabe ao 
Tribunal em face da situação 
concreta, e tendo em conta os 
fins processuais, decidir por 
uma ou outra das soluções 
consignadas na Lei. Nesta 
linha entende-se que a apre-
sentação a julgamento com a 
maior brevidade possível, ten-
do em conta que o processo se 
encontra já na fase da pronún-
cia, mostrando-se mais justas 
e equitativa para o objectivo 
da realização da justiça penal 
assim como no interesse do 
arguido de ver o feito e de-
cidido em tempo razoável”.

Segundo uma fonte judicial 
familiarizada com o todo o 
processo das “dívidas ocul-
tas”, a decisão do Tribunal 
Supremo visou salvaguardar 
interesses políticos e a própria 
imagem da Justiça, porque 
uma eventual soltura dos dois 
arguidos em período eleito-

ral teria efeitos desastrosos 
para a Justiça e para o parti-
do Frelimo, que a controla. 
Mas um julgamento com “a 
maior brevidade” também 
não será possível, porque há 
um acordo político para levar 
os arguidos a julgamento só 
depois das eleições e quan-
do confirmada a vitória de 
Filipe Nyusi e da Frelimo. 
Isto porque um julgamento 
também antes das eleições 
teria efeitos perversos pelo 
potencial de informação im-
portante e de corrupção, que 
eventualmente podia ser tra-
zida cá fora num ajuste de 
contas de facções desavindas.

A nossa fonte afirmou tam-
bém que os próprios juízes do 
Tribunal Supremo se sentem 
incomodados com esses ar-
ranjos políticos. E pode cor-
roborar a narrativa da nossa 
fonte a gestão estranha do 
tempo que está a ser feita no 
processo. Basta lembrar que 
o pedido de “habeas corpus” 
foi interposto em Julho e 
2019. A Constituição da re-
pública determina que o Tri-
bunal Supremo tem oito dias 
para decidir. Mas o acórdão 
do Tribunal Supremo, que 
está em nossa posse, tem a 
data de 22 de Agosto. Mais 
do que isso, os arguidos só 
foram notificados da tal de-
cisão a 26 de Setembro de 
2019. Um processo que, em 
termos normais, devia levar 
oito dias, acabou por levar 
dois meses, incluindo um mês 
só para comunicar a decisão.

Entretanto, segundo apurou 
o “Canal de Moçambique”, 
os advogados de Ndambi 
Guebuza e Inês Moiane, in-
conformados com o facto de 
o Tribunal Supremo ter con-
cordado que a prisão é ilegal 
mas não ter ordenado a sua 
libertação, requereram ao 
Tribunal Supremo, “a con-
sulta de jurisprudência de 
Habeas Corpus dos últimos 
24 meses”, que, na sua ópti-
ca, diverge da recente deci-
são do Tribunal Supremo. Os 
advogados consideram que a 
decisão de “apresentação a 
julgamento com a maior bre-
vidade possível” é o mesmo 
que manter em prisão pre-
ventiva com prazo abstracto 
ou indefinido, facto proibido 
pelo próprio Tribunal Su-
premo em acórdão anterior. 

(Continuação da página 02)

Pacto de regime para não mexer nas dívidas antes das eleições



Canal de Moçambique | quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Destaques

Directora do INATTER e a venda de Cartas de Condução

“Identificámos quatro funcionários 
envolvidos na emissão de Cartas”

5

(Continua na página 16)

Uma investigação 
do Centro de In-
tegridade Pública 
publicada há dias 

colocou a nu os problemas 
internos no Instituto Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
e Rodoviários (INATTER), 
onde funcionários da insti-
tuição, em conluio com es-
colas mafiosas, conseguem 
emitir uma Carta de Con-
dução sem que o candidato 
tenha frequentado a escola. 
Em entrevista exclusiva ao 

de Moçambique, a direc-
tora da instituição, Ana Paula 
Simões, não esconde o proble-
ma. Reconhece a sua existên-
cia e anunciou uma investiga-
ção que, nos próximos quinze 
dias, já terá resultados. Para 
já, estão identificados quatro 
suspeitos, e, se vier a provar-
-se o seu envolvimento, serão 
despedidos. Na entrevista, 
Ana Paula Simões fala dos 
desafios da instituição para 
a melhoria da segurança in-
terna num sistema em que a 
intervenção humana ainda 
é preponderante. Os núme-
ros negros dos acidentes de 
viação e suas vítimas tam-
bém foram objecto de análi-
se. Acompanhe a entrevista.

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Os acidentes de viação 
continuam com números as-
sustadores. A última actuali-
zação foi de uma média anual 
de 1400 mortes. O que é que 
está a acontecer para que os 
números continuem a aumen-
tar e qual é a sua responsabi-
lidade do INATTER nisso?

Ana Paula Simões – Os aci-
dentes de viação têm-nos preo-
cupado bastante. Se formos a 
olhar para os números dos últi-
mos cinco anos, são assustado-
res. Estamos com uma média 
anual de 1474 mortes. Temos 
uma média de seis acidentes 
por dia, que vitimam quatro 
pessoas. De 2014 para 2018, até 
ao primeiro semestre de 2019, 
temos o pico de acidentes de 
viação em 2014, onde atingi-
mos mais de três mil acidentes 

de viação, que vitimaram mais 
de duas mil pessoas. A tendên-
cia é de redução. Desde 2015, 
2016, até agora, estamos a re-
duzir bastante, não obstante 
os acidentes que acontecem 
ultimamente. Os esforços têm 
sido no sentido de garantir a 
segurança rodoviária, a sensibi-
lização, essencialmente. A com-
ponente fiscalização mais nos 
períodos de pico, nomeadamen-
te na Páscoa e no fim de ano.

Canal – Quais são as 
causas desses acidentes?

Ana Paula Simões – A pri-
meira causa é o excesso de 
velocidade. A segunda é o ál-
cool. Temos também o pro-
blema da sinalização. Prin-
cipalmente as estradas de 
longo curso. A sinalização é 
posta, mas logo a seguir é van-
dalizada. Temos poucos sinais.

Canal – Quais são as 
províncias com o maior 
índice de acidentes?

Ana Paula Simões – Desta-
camos as províncias de Inham-
bane e Cabo Delgado. Pese em-
bora o parque automóvel não 
seja maior nessas províncias. 

Temos um plano já elaborado 
e acreditamos que brevemente 
será aprovado pelo Conselho 
de Ministros. É o Plano Nacio-
nal de Segurança Rodoviária.

Canal – O que visa esse plano?

Ana Paula Simões – Tínha-
mos uma estratégia. Depois de 
elaborada a estratégia, elabo-
rámos a política de segurança 
rodoviária, que, neste momen-
to, não está ainda aprovada. 
O Plano é para garantir uma 
fiscalização contínua  da se-
gurança rodoviária, onde a 
responsabilidade dos interve-
nientes na segurança rodoviá-
ria está plasmada no plano. É 
um plano que envolve também 
a Polícia de Trânsito, a ANE e 
outros parceiros.  Estamos a 
comprar material para reforçar 
a nossa acção na estrada. Nos 
últimos três anos, o INATTER 
tem estado a comprar equi-
pamentos para fiscalização 
rodoviária, nomeadamente 
viaturas, alcoolímetros, as má-
quinas para velocidade, os PDA’s.

Canal – Nas estradas, vemos 
a Polícia com alcoolímetros, 
os PDA’s. Está a dizer que o 

INATTER é que os compra?

Ana Paula Simões – O INAT-
TER compra, a Polícia também 
compra. O INATTER compra 
os equipamentos e partilha com 
os agentes da Polícia. É verdade 
que o INATTER tem também os 
seus equipamentos para aquelas 
acções conjuntas com a Polícia.

Canal – Quantos instrumen-
tos existem, neste momento, 
em todo o país para o contro-
lo da segurança rodoviária?

Ana Paula Simões – Em 
termos de máquinas de con-
trole de velocidade, temos, 
assim por alto, por província, 
cinco máquinas. Estou a fa-
lar de máquinas compradas 
pelo INATTER. Acredito que 
a Polícia também tem algumas 
máquinas. Estendemos mui-
to o uso dos PDA’s, mas hoje 
podemos consultar as multas 
não apenas naquelas máquinas, 
mas também no nosso telefone, 
“baixando” o aplicativo. Em 
relação aos alcoolímetros, em 
média comprámos 50.000 por 
cada semestre, e são partilha-
dos com a Polícia, a maior parte 
deles tem estado com a Polícia, 

N
porque a Polícia é que tem es-
tado, dia a dia, na via pública.

Canal – A questão dos 
acidentes está muito liga-
da à cultura de seguran-
ça que vem da instrução. 
Como é que o INNATTER 
esta a lidar com as escolas 
nesse capitulo preventivo?

Ana Paula Simões – Nós 
temos, no país, 156 escolas de 
condução, e 55% dessas escolas 
estão na zona sul, e as restantes 
estão na zona centro e norte. O 
ensino efectivamente tem re-
gras. Como é que nós controla-
mos? Há uma ficha onde o can-
didato é obrigado a assinar em 
todas aulas em que participar. 
O instrutor também confirma 
a participação desse candidato, 
e o director técnico controla os 
dois, quer o candidato, quer o 
instrutor. Para além dessa ficha, 
há um livro obrigatório, onde 
apontam as aulas que dão dia-
riamente, e, nesse livro obriga-
tório, o instrutor tem de dizer 
que, para hoje, “Estou a dar a 
matéria sobre a segurança ro-
doviária”. Este plano temático 
já está previsto no diploma mi-
nisterial, onde eles têm de se-
guir o plano temático que está 
no diploma ministerial. O di-
rector tem a obrigação de con-
ferir, no livro, que o instrutor 
deu a aula “A” segundo o plano 
temático no dia “X”, quer dizer, 
a responsabilidade da forma-
ção é praticamente do director 
técnico, e o INATTER faz a fis-
calização. Fazemos duas vezes 
por ano a fiscalização, para ver 
se o plano temático está a ser 
cumprido, se os livros estão a 
ser devidamente registados, se 
o director técnico está a contro-
lar os seus instrutores e, quando 
não acontece, há sanções que 
são passadas, quer ao direc-
tor técnico, quer ao instrutor.

Canal – Há um ano, insta-
lou-se uma polémica sobre a 
fiscalização feita pela Polícia 
Municipal a viaturas de par-
ticulares. Houve uma inter-
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As opções para as mais-valias

a passada sexta-feira, e numa acção que disse ser “em 
nome da transparência”, Filipe Nyusi anunciou, na cida-
de de Chimoio, onde fazia a campanha eleitoral, a conclu-

são da venda dos activos da “Anadarko”, no projecto da Área 1 da 
Bacia do Rovuma entre a empresa norte-americana “Occidental” e 
a empresa francesa TOTAL, que vai pagar 3,9 biliões de dólares.
Recorde-se que a “Anadarko Petroleum” foi adquirida recentemente pela 
empresa multinacional “Occidental Petroleum Corporation” num negócio 
avaliado em 32 biliões de dólares, no qual está incluída uma participação de 
26,5% no Consórcio que vai explorar o gás natural existente nos campos “Golfi-
nho” e “Atum” na Área 1 da Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
Das contas feitas pelo Governo, através da Autoridade Tributária de 
Moçambique, tal operação irá resultar num encaixe financeiro em mais-
-valias, ainda este ano, no valor de 880 milhões de dólares norte-ame-
ricanos. Boa notícia para uma economia que, desde o escândalo da dí-
vida, e associado à falta de imaginação, não tem conseguido animar-se.
Filipe Nyusi já indicou, em nome da tal transparência, três destinos 
para o pacote financeiro: suprir o “deficit” do orçamento da realiza-
ção das eleições; pagamentos das facturas em atraso que se traduzi-
ram em dívida às empresas nacionais fornecedoras de bens e serviços; 
suprir o défice fiscal decorrente das medidas tomadas para fazer face 
aos estragos provocados pelo ciclone “Idai” na economia nacional.
Antes de chegarmos às principais linhas de aplicação desse dinheiro, jul-
gamos nós que, se o anúncio foi feito em nome da transparência, seria 
mais convincente se a transparência começasse da base e a construir um 
conceito que se quer completo. Como? Em nome da transparência, era 
importante que os dirigentes da Autoridade Tributária viessem a públi-
co mostrar com números como é que se deduziu o imposto correspon-
dente às mais-valias. Os moçambicanos têm o direito de saber, e o Go-
verno tem o dever de demonstrar, número por número, a equação usada 
para se chegar ao valor dos 880 milhões de dólares norte-americanos.
Sem qualquer tipo de perícia em matéria fiscal, o que o cidadão comum 
sabe é que o imposto que índice sobre as mais-valias é de 32% sobre o 
valor global da operação. Era importante que, com base nessa premissa, 
a Autoridade Tributária nos explicasse como é que chegou aos 880 mi-
lhões de dólares norte-americanos. E esta afirmação não pode ser confun-
dida com o culto do excesso de desconfiança, mas tão-somente para fazer 
jus à tal. Essa seria, quanto a nós, a premissa da transparência invocada.
Mas voltemos às grandes opções anunciadas pelo Presidente da Repú-
blica: o “deficit” do orçamento da realização das eleições; o pagamento 
das facturas em atraso que se traduziram em dívida às empresas nacio-
nais fornecedoras de bens e serviços; suprir o “deficit” fiscal decorrente 
das medidas para fazer face aos estragos provocados pelo ciclone “Idai”. 
As mais-valias perfazem aquilo a que o Artigo 5 da Lei do Orça-
mento de Estado de 2019 chama “recursos adicionais” ou “recei-
tas extraordinárias”. O Artigo 5 autoriza o Governo a utilizar os 
recursos adicionais ou receitas extraordinárias para acorrer às des-
pesas de investimento, redução da dívida e situações de emergência.
Antes de mais, é mister esclarecer um problema grosseiro que a Lei 
do Orçamento traz consigo. E o problema é este: a falta de limites ou 
quantificação dos valores de que o Governo pode dispor sem neces-
sidade de convocar a Assembleia da República. Atribuir a prerroga-

tiva de o Governo fazer o que quiser com qualquer encaixe extraor-
dinário é passar um cheque em branco para o mau uso desse dinheiro.
Não cabe na cabeça de ninguém, que 880 milhões de dólares se-
jam usados sem que o povo seja chamado para dar a sua razão so-
bre as grandes opções. Achamos nós que a lei devia limitar cifras 
aplicáveis, ou não, com o chamamento da Assembleia da República.
A questão seguinte tem que ver com a opção da prioridade do financiamen-
to do “deficit” da factura final das eleições. Não nos parece ser uma gran-
de prioridade o pagamento das eleições, e temos sérias dúvidas do efeito 
dessa factura sobre a economia. O que pode explicar o alinhamento dessa 
factura como sendo prioritária é o oleamento da máfia eleitoral, que co-
meça com os da administração eleitoral e desemboca nos tais empresários 
que coincidem com os financiadores de primeira linha do partido Frelimo.
A opção de financiamento do “deficit” da factura eleitoral equivale ao finan-
ciamento não só da vitória do partido Frelimo, mas também do seu sindicato 
mafioso, que controla e gere as aquisições para o processo eleitoral. Basta 
dizer que estas eleições têm um custo total de 14,6 mil milhões de meticais.
Quando se contrata aos amigos um “software” de 13 milhões de dólares 
para o processo eleitoral sem que essa votação seja electrónica, e ainda se 
tem de comprar os respectivos aparelhos a 45 milhões de dólares, e painéis 
solares, para o funcionamento dos equipamentos, que custaram 95 milhões 
de meticais, só esta desagregação revela a intenção criminosa de delapidar 
fundos. Isto não inclui o material de votação (os boletins de votos, as urnas, 
as cabines de votação e a tinta indelével), que ainda aumenta os cifrões. E 
quem ganha esses concursos todos? Uma conhecida família que é uma das 
maiores financiadoras do partido Frelimo. Como bónus deste festival com o 
dinheiro público, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral atribuiu 
um duvidoso concurso para o fornecimento de lanches a formadores na pro-
víncia de Cabo Delgado na extravagante quantia de 45 milhões de meticais. 
Basicamente, financiar as eleições é financiar um séquito de parasitas bem 
relacionado com o poder, que se encrustou no Estado por via das sobre-
facturações. Isso é que nunca devia ser prioridade num país sério. Sempre 
defendemos que devia haver uma auditoria séria ao processo eleitoral, para 
se saber, afinal de contas, o que andamos aqui a pagar e a quem o pagamos.
Mas, voltando às prioridades reais, achamos nós que o financiamento do tecido 
empresarial nas zonas afectadas pelos ciclones “Idai” e “Kenneth” se afigura 
oportuna. Entretanto, há que pensar num modelo de gestão desse fundo fora da 
lógica clientelista, mas que financie verdadeiros empresários e tenha impacto 
sobre a economia local e no emprego. Para isso, é preciso que esse fundo não 
seja mais um INSS nem uma segunda versão dos “sete milhões” da pobreza. 
Uma gestão técnica e virada para o negócio, e que lhe seja dada toda a prer-
rogativa de perseguir o retorno de cada centavo investido, é o que se precisa.
E é muito curioso que, com o mar dinheiro que aí vem, não se esteja a 
falar da produção de comida, mais concretamente o agro-processamento. 
É incrível que a fixação seja uma tal inclusão na cadeia de valores da ex-
ploração de gás sem que se fale da diversificação da economia. É como 
se fossemos comer o gás e fossemos ser tratados com o gás, quando fi-
carmos doentes. É assustador o despreparo institucional do Estado para 
lidar com esse dinheiro. A falta de ideias concretas é o prenúncio de que 
vai continuar tudo na mesma. Muito dinheiro sem preparação institucio-
nal é prenúncio de desgraça acelerada. Tomara que estejamos errados. 

6

de Moçambique

N



Publicidade 7Canal de Moçambique | quarta-feira, 02 de Outubro de 2019 777



Canal de Moçambique | quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Opinião

Por Adelino Timóteo

O regresso de Anna 
Karenina  a Moçambique
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á dias, a diploma-
cia moçambicano-
-russa deu um 
giro, só compa-

rável aos tempos do auge 
da euforia revolucionária, 
bem assim a sua decadência.

Quando os russos nos dei-
xaram, ficámos a dever-lhes 
3,5 mil milhões de dólares, de 
dívida externa, que se diz ter 
sido perdoada, não se saben-
do em que proporção. À saída 
dos russos, para trás, deixa-
ram-nos muitas lembranças. 
Recordo-me de tê-los visto 
chegar, envoltos em seus tra-
jes militares. Traziam sempre 
estampados nos rostos aque-
les sorrisos bonacheirões e 
matreiros, enquanto se des-
locavam pela cidade em seus 
carros incríveis, como “mini-
-buses” colectivos Zis, os pe-
quenos e monstruosos Gaz, 
o espalhafatoso KA3, até ao 
pomposo Kamaz. Tinham 
também os russos os pompo-
sos Lada e Niva, tomados em 
siglas, o primeiro “Leva Atrás 
Dirigente Analfabeto”, e o se-
gundo “Não Interessa Vamos 
Andando”, numa paródia dos 
sagazes ao iletrado Samora 
Machel. Demais a mais me 
impressionavam as furgone-
tas Uaz 452, do Instituto Na-
cional de Cinema,  com uma 
máquina no tejadilho, através 
do qual víamos projectar pe-
riodicamente os filmes russos 
na Escola Nova ou no Centro 
Social. O modelo de que eu 
mais gostava era o Uaz 469, 
uma cópia ao Jeep Willys.

Os cooperantes russos 
moviam-se na sombra e ao 
longo dos dezasseis anos em 
que se mantiveram no país 
nunca se relacionaram social-
mente com os moçambicanos 
comuns, senão na esfera mi-
litar e de cooperação, que os 
limitavam aos ministérios da 
defesa e de negócios estran-
geiros. Até 1987 rondavam 
nos oitocentos, mais tarde 

decairiam para 55, sempre 
dispondo aquela atmosfera 
distante e um certo ar altivo, 
diferentemente dos vocife-
rantes e festeiros cubanos, 
amantes de farras, do rum e 
das raparigas dos trópicos.

Na Beira, os russos confi-
navam-se a três guetos, com 
guaritas e seguranças à por-
ta, militares com revólveres 
à cinta e Kalash em punho. A 
eles os beirenses classificam-
-nos até hoje por “prédio dos 
russos”: começa-se nas Pal-
meiras, oposto ao campo do 
Sporting, a seguir atrás do 
Mr. Frango dos Pioneiros, 
o último oposto ao Prédio 
Atlântida, no Maquinino.

Recordo-me perfeitamen-
te de os olhar curiosamen-
te. Quando por qualquer 
motivo passava por um dos 
seus prédios denotava um 
ambiente fechado, severo e 
sinistro, como o dos mon-
ges de clausura. Regra geral, 
cada um daqueles prédios 
dispunha no andar térreo de 
serviços de refeição e de la-
zer, concretamente cinema 
ao ar livre, em tela gigante. 
Da estrada viam-se os ciclos 
de projecções, não dobladas. 
Eu supunha que eles anda-
riam a ver “O Passeio Cam-
pestre do Sargento Subulha”.

Para conhecer o imagi-
nário russo, recordo-me de 
ter comprado uma Colecção 
da “Biblioteca de Ciência-
-ficção e Aventuras”, da Edi-
ção Ráduga, de Moscovo, nas 
livrarias “Manuel Salema & 
Carvalho”, também na “Na-
cional” da baixa e “Sucur-
sal”, do Esturro, adjacente 
ao liceu. Fascinara-me o ro-
mance “Roubo Num Museu 
de Província”, Irina Strelko-
va, “Poção de Marte”, de An-
drei Melnikov, “O Homem 
das Neves”, “Segredo Mili-
tar”, este último do género 
conto infantil, em capa dura 
amarela, da mesma colecção.

O imaginário russo há-de 

ter influenciado decisiva e 
grandemente a geração dos 
escritores moçambicanos de 
80 e 90. Não falo só dos clás-
sicos, mas de nomes célebres 
desconhecidos lançados nas 
bancas das livrarias moçambi-
canas, quando a Edição Rádu-
ga lançou-se na massificação 
e monopólio da distribuição 
dos mesmos. A determinada 
altura não havia nos escapara-

tes daquelas livrarias senão os 
referidos títulos, entre outros 
de dogmas socialistas, ain-
da visíveis nos espólios dos 
alfarrabistas, na Beira e Ma-
puto. Era o auge da revolução 
socializante no nosso país.

Por estas alturas, de manhã 
tínhamos aulas normais e à 
tarde aulas livres de russo.

Eu escrevia para a Rádio 
Moscovo e recebia regular-
mente revistas “Sputnik”. 
Escrevia para a rádio da RDA 
e recebia uma panóplia de re-
vistas “Kontakt”. Muitos dos 
exemplares compraziam-se a 
falar do paraíso russo, e eu, 
sedente, fosse o que fosse, 
a municiarem-me de infor-
mações sobre o Admirável 
Mundo Novo. A “Sputnik” 
revelara-me o poeta Pushkin 
e as suas origens africanas, 
creio etíopes. Eu a pensar na 
altura como o antepassado de 
Pushkin poderia ter ido parar 
à paradisíaca Rússia. Eu a 
pensar como ele poderia ter 
sido tonto a jugar a sua vida 
num duelo, que lhe custara a 
vida, por causa de uma mu-
lher. Pushkin é, para mim, 
um dos maiores e moderníssi-
mos poetas líricos de todos os 
tempos e em todas as línguas. 
Mau grado, a fatalidade e o 
desastre já lhe soavam uma 
sina, dada a sua afeição aos 
amores proibidos. A obsessão 
pelos amores proibidos sem-
pre perseguiu os poetas, em 
qualquer lugar, compenetra-
dos a vidas intensas e a musa 
ideal. A musa de Pushkin era 
Anna Kem. Veja-se o caso de 
Alfred de Musset, recluso a 
um compartimento, que pin-
tou de negro, inconformado 
pela dor da perda da amada.

Quando acompanhei do 
reatamento das relações de 
ambos os Estados não foi sem 
expectação e assombro que 
me recordei do perdão dessa 
dívida que colocara o país na 
esfera dos mais pobres e alta-

mente endividados do mun-
do, com o montante global de 
seis mil milhões de dólares, 
metade dos quais em favor 
da Rússia. Era o ano de 1996.

O retomar destes contactos 
fizeram-me despertar fantas-
mas do entusiasmo da leitura 
da nobre Anna Karenina, de 
“A Morte de Ivan Ilich”, de li-
vros de Gorki. E zás catrapus, 
há dias chegavam equipa-
mentos militares russos. Res-
ta saber em que condições, se 
haverá um novo contrato e as 
modalidades do mesmo, pois 
que não quererei entreter-me 
de novo com a Rádio Mosco-
vo, as “Sputniks”, os postais 
de Kremlin e de São Peters-
burgo. Por estas alturas que 
os russos sofrem um isola-
mento e sanções económicas 
por causa da anexação da 
Crimeia não me quer parecer 
que vêm em missão de cari-
dade. Moçambique dispõe de 
algo muito precioso, o Gulf 
Oil Petroleum. Tudo indica 
que proximamente as rivali-
dades Este/Oeste centrar-se-
-ão aqui, em Moçambique.

Não creio que seja ilusão. 
Passámos o segundo round da 
guerra fria russo-americana, 
desde aqui da costa do Índico. 
Os moçambicanos astutos, 
para contrapor aos ocidentais 
que lhes fecharam a tornei-
ra, bateram de novo à porta 
a Rússia. Neste momento 
estão em curso a criação de 
várias teorias conspiratórias, 
como aconteceu na guerra 
dos 16 anos, mas certamen-
te os russos quererão o seu 
quilhão: o dinheiro do muito 
petróleo emerso nestas ter-
ras. O armamento descarre-
gado agora no Norte do país 
é o busílis da questão. Numa 
palavra: vem aí a nova fac-
tura de 3,5 mil milhões de 
dólares ou mais. Bassopa!
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Os cooperantes 
russos moviam-
se na sombra 
e ao longo 
dos dezasseis 
anos em que se 
mantiveram no 
país nunca se 
relacionaram 
socialmente com 
os moçambicanos 
comuns, senão 
na esfera militar 
e de cooperação, 
que os limitavam 
aos ministérios 
da defesa e 
de negócios 
estrangeiros.
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Por Tomás Timbane*

A Eficácia da Lei dos 
Tribunais do Trabalho  (I)

Na organização judiciária em 
Moçambique, os tribunais estão 
organizados de forma hierár-
quica para efeitos de recurso 
das suas decisões. Não se trata 
de hierarquia do ponto de vis-
ta administrativo, esta que se 
encontra prevista no art. 251 
da CRM2004, nos termos do 
qual os funcionários e demais 
agentes do Estado, no exercí-
cio das suas funções, devem 
obediência aos seus superiores 
hierárquicos, nos termos da lei.

Esta hierarquia caracteriza-se 
pelo poder de direcção e dever 
de obediência hierárquica. Até 
Abril de 2019 não existiam tri-
bunais de trabalho, ainda que 
desde 1990 estivessem pre-
vistos na Constituição. Ainda 
assim, os litígios laborais sem-
pre foram dirimidos, primeiro 
pelas Comissões de Justiça no 
Trabalho, e, no âmbito da rea-
lidade trazida pela CRM90, 
pelos tribunais judiciais.

Os tribunais comuns exerciam, 
transitoriamente, as competên-
cias em matéria de trabalho, nos 
termos do disposto no art. 28 da 
Lei n.º 18/92, de 14 de Outubro. 
É, por isso, que nos tribunais 
judiciais foram criadas Sec-
ções Laborais que, desde 1992, 
exerceram as aludidas com-
petências em matéria laboral.

Por isso, a organização hierár-
quica da jurisdição laboral era a 
mesma da jurisdição comum, de-
signadamente no topo o Tribunal 
Supremo e, mais recentemente, 
os Tribunais Superiores de Re-
curso, os tribunais judiciais de 
província e os tribunais judiciais 
de distrito de 1.ª e 2.ª classe.

Importa considerar que a 
LTT, contrariando a designa-
ção da anterior lei, estabelece 
no seu preâmbulo que a mesma 
se destina a adequar a Lei que 
cria o Tribunal de Trabalho, no 
singular, situação que se repe-
te nas diversas disposições da 
Lei, quando quer a CRM2004, 
quer a anterior LTT, sempre os 
designaram no plural, justamen-
te porque pretendiam abordar 
todos os órgãos jurisdicionais 
de resolução de conflitos labo-
rais e não apenas um tribunal.

Recentemente, nos termos do 

disposto no artigo da 8 da Lei 
dos Tribunais de Trabalho, por 
Despachos de 11 de Abril13, o 
Presidente do Tribunal Supremo, 
sob proposta do Conselho Supe-
rior da Magistratura Judicial, 
determinou a entrada em funcio-
namento dos primeiros tribunais 
de trabalho, designadamente do 
Tribunal de Trabalho da Cidade 
de Maputo, com quatro secções 
(1.ª, 2.ª, 3.ª e 4ª) e do Tribunal 
de Trabalho da Província de Ma-
puto, com laborais dos tribunais 
judiciais. Apesar de terem sido 
criados tribunais de trabalho e já 
terem entrado em funcionamen-
to, a organização hierárquica dos 
tribunais de trabalho tem uma 
natureza complexa, no sentido 
de existirem tribunais inferiores 
e tribunais superiores, a exemplo 
do que ocorre com os tribunais 
judiciais. Assim, foram previs-
tos tribunais de trabalho de 1.ª 
instância (tribunais inferiores) e 
tribunais de recurso (os tribunais 
superiores), mas estes são da ju-
risdição comum, designadamen-
te os Tribunais Superiores de 
Recurso e o Tribunal Supremo. 
IV. É, por isso, que não faz sen-
tido o disposto no art. 4 da LTT 
o qual estabelece que o tribunal 
de trabalho exerce a sua jurisdi-
ção em todo o território nacional 
de acordo com a divisão judicial 
estabelecida na lei. Desde logo 
porque não há um tribunal de 
trabalho com jurisdição sobre 
todo o território nacional e tam-
bém porque a jurisdição dos tri-
bunais de trabalho nunca poderá 
estar de acordo com a divisão 
judicial; no primeiro caso, uma 
vez que situação semelhante – o 
de um tribunal ter jurisdição so-
bre o território nacional – ocorre 
com o Tribunal Supremo e o Tri-
bunal Administrativo no âmbito 
da sua jurisdição; em segundo 
lugar, a divisão judicial da juris-
dição comum nunca pode coin-
cidir com a da jurisdição laboral, 
desde logo porque no topo da 
jurisdição laboral existem tribu-
nais da jurisdição comum. Deste 
modo, é necessário que seja pu-
blicada uma lei que estabelece 
a divisão judicial dos tribunais 
de trabalho, uma vez que quer o 
art. 4, quer os arts. 14 (compe-

tência dos tribunais de trabalho 
da província) e 19 (competên-
cia dos tribunais de trabalho do 
distrito), não indicam os limites 
territoriais da sua competência. 
Assim, exercendo os tribunais 
comuns competências transitó-
rias dos tribunais de trabalho, 
a divisão judicial que deverá 
ser observada é a que consta da 
lei da organização judiciária.

O duplo grau de jurisdição
O princípio do duplo grau de 

jurisdição14 consiste em todos 
os litígios submetidos a tribunal 
deverem ficar sujeitos sucessiva-
mente, salvo os casos previstos 
na lei15, ao julgamento pleno 
de dois tribunais. Trata-se, na 
verdade, do direito ao recurso. 
Isso implica que a decisão pro-
ferida pela primeira vez por um 
tribunal (decisão em 1.ª instân-
cia) pode ser reexaminada, em 
toda a sua extensão, ou seja, 
em matéria de facto e de direi-
to, por um outro tribunal, este 
já considerado de 2.ª instância. 
Este tribunal, naturalmente, de 
categoria superior, tem a pos-
sibilidade de reapreciar toda a 
demanda, podendo corrigir os 
erros cometidos pelo tribunal 
da 1.ª instância. Com efeito, no 
nosso sistema processual, a lei 
estabelece (art. 19 da LOJ) que 
das decisões proferidas pelos 
tribunais em primeira instância 
são admitidos, em matéria de 
facto, um grau de recurso e, em 
matéria de direito, dois graus de 
recursos. Note-se que este prin-
cípio traz algumas excepções, 
designadamente a que resulta da 
alçada. Tendo em conta os inte-
resses de valor diminuto que, em 
alguns casos, estão em tribunal, 
o legislador entendeu que nem 
sempre se justifica admitir o re-
curso das decisões dos tribunais, 
quando o valor da causa seja 
inferior à alçada de um deter-
minado tribunal. A existência de 
excepções ao princípio do duplo 
grau de jurisdição permite ques-
tionar sobre a constitucionalida-
de dessas normas, até tendo em 
conta o princípio da igualdade, 
uma vez que nesses casos a parte 
vencida não tem a oportunidade 
de ver reanalisada a sua acção.

II. Este princípio não está 
consagrado na Constituição da 
República de 2004, nem nas 
anteriores constituições, mas 
entende-se que está reconhecido 
no seu espírito, designadamente 
quando se admite a existência de 
tribunais de recurso na organi-
zação dos tribunais. O reconhe-
cimento do princípio do duplo 
grau de jurisdição resulta da 
consagração constitucional de 
tribunais de 1.ª instância, como 
é o caso do n.º 5, do art. 222. A 
existência de tribunais de 1.ª ins-
tância impõe, assim, a existên-
cia de tribunais de 2.ª instância 
onde as decisões serão reapre-
ciadas em toda a sua plenitude. 
Para além disso, prevendo o n.º 
1 do art. 224 da Constituição 
que o Tribunal Supremo é o ór-
gão superior da hierarquia dos 
tribunais judiciais, garantindo 
a aplicação uniforme da lei na 
esfera da sua jurisdição, pode 
concluir-se que havendo uma 
hierarquia na ordem dos tribu-
nais judiciais, implicitamente 
se admite que as decisões dos 
tribunais de 1.ª instância possam 
ser impugnadas de acordo com a 
organização hierárquica que em 
determinado momento vigorar.

III. Uma aplicação uniforme 
da lei só pode ser garantida ha-
vendo possibilidade de recurso 
ao Tribunal Supremo, o qual po-
derá, quando chamado, garantir 
a desejada uniformidade. Deste 
modo, mesmo na ausência duma 
disposição constitucional ex-
pressa, não se pode conceber um 
sistema processual em Moçam-
bique em que seja, totalmente, 
inadmissível recorrer das deci-
sões proferidas em 1.ª instância, 
não se excluindo, porém, a pos-
sibilidade de impor algumas 
limitações, como a que resulta 
da alçada (art. 678.º, n.º 1). Do 
mesmo modo, nas demais juris-
dições encontramos a manifesta-
ção deste princípio, uma vez que 
das decisões dos tribunais de 1.ª 
instância na jurisdição adminis-
trativa (tribunais administrati-
vos provinciais e da Cidade de 
Maputo, tribunais aduaneiros e 
tribunais fiscais), recorre-se para 
as secções do Tribunal Admi-
nistrativo (art. 1, n.º 4 da LOJA, 

art. 9, n.º 1 da LTF, art. 9, n.º 1 
da LTA). Para além disso, a lei 
admite a possibilidade de, em 
qualquer destes casos, em ma-
téria de direito, recorrer-se das 
decisões das Secções do Tribu-
nal Administrativo para o Plená-
rio do Tribunal Administrativo.

Este princípio resulta, tam-
bém, do facto de se ter consa-
grado no sistema processual 
moçambicano o princípio segun-
do o qual a decisão do tribunal 
de escalão superior prevalece 
sobre a do tribunal de escalão 
inferior18. Importa considerar 
que o princípio do duplo grau 
de jurisdição comporta excep-
ções, quer as que resultam dos 
casos em que a lei não admite 
recurso por se tratar de causas 
de valor diminuto (art. 678.º, 
n.º 1 do CPC), quer nos casos 
em que as Secções do Tribunal 
Supremo e do Tribunal Supe-
rior de Recurso funcionem em 
primeira instância. No primeiro 
caso, da decisão duma Secção 
do Tribunal Supremo só haverá 
recurso para o Plenário em ma-
téria de direito [art. 45, alínea c) 
da LOJ], enquanto no segundo 
caso, também haverá um recur-
so em matéria de direito para 
as Secções do Tribunal Supre-
mo [art. 50, alínea a) da LOJ].

O duplo grau de jurisdição 
não é aplicável em todos os ca-
sos. Instaurada uma acção num 
tribunal e caso a decisão seja 
desfavorável, pode-se recor-
rer, em matéria de facto, uma 
única vez, ao tribunal hierár-
quica e imediatamente superior 
(art. 19, n.º 1 LOJ). Quando 
se trate de matéria de direito 
já se prevê, expressamente, a 
possibilidade de se recorrer da 
decisão proferida, em 2.ª ins-
tância, pelo tribunal de recurso. 

*Antigo Bastonário da Or-
dem dos Advogados. Comu-
nicação apresentada no dia 
23 de Setembro de 2019 no 
Seminário realizado pela Fa-
culdade de Direito da UEM, 
organizado pela FDUEM, As-
sociação Moçambicana de 
Juízes e Núcleo de Estudantes

de Moçambique
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Opinião

Não vote em caloteiros!

de Moçambique

Por Edwin Hounnou

stou a pedir para que, 
antes de colocar o X 
ou a impressão di-
gital no boletim de 

voto, pense mais um pouco a 
fim de não se arrepender pelo 
resto dos próximos cinco anos. 
Acredite na força que o seu 
voto tem. Ele pode mudar o 
destino do país, da sua vida e 
dos seus parentes, caso vote 
certo. Votar certo é não votar 
naquele grupo que jogou o 
nosso país na sarjeta e no os-
tracismo internacional. Não se 
deixe emocionar por camisetas, 
t-shirts, bonés e capulanas. Eles 
foram comprados com o seu 
dinheiro roubado para voltar a 
enganá-lo com ilusionismo e 
trocadilho de palavras e pro-
messas falsas  de que “vamos 
fazer isso, vamos fazer aqui-
lo”. Depois de se proclama-
rem vencedores, eles trocam 
de discurso e passam a dizer 
que não fizeram isso e aquilo 
porque o país não tem recur-
sos. Abramos os olhos para 
que não voltem a nos enganar.

Se se deixar, mais uma vez, 
levar, a culpa será sua porque 
advertências nunca faltaram. 
Vote pensando no emprego que 
lhe falta, no pão que não tem na 
sua mesa. Pense na sua família 
que, quando vai ao hospital ou 
centro de saúde não encontra 
medicamentos para aliviar uma 
simples dor de cabeça,  para 
parar uma diarreia ou malária. 
Lembre-se no seu filho que es-
tuda encurvado ao chão porque 

a sua escola não tem carteira 
nem quadro. O seu filho estuda 
em piores condições que você, 
noutros tempos, antes de o nos-
so país  cair na hecatombe. O 
nosso país é rico. Não somos 
pobres. Fomos empobreci-
dos pela Frelimo. Eles fica-
ram com todas as riquezas do 
solo e subsolo do nosso país. 
Ficaram com gás,  carvão, ru-
bis, grafites, ouro e madeiras. 
Até  são donos de centrais 
eléctricas, e o povo ficou com 
o BI e bandeira e nada mais.

No dia 15 de Outubro, te-
remos a oportunidade de di-
zer “basta” de brincadeiras e 
darmos outro rumo às nossas 
vidas. As eleições servem para 
mudarmos as fraldas borradas. 
Alguém disse que os políticos 
são como as fraldas, têm que 
ser trocadas depois de algum 
tempo. Alguns desses que lhe 
batem à porta, lhe dão um 
abraço e dançam consigo são 
como  fraldas mal cheirosas. 
Temos a oportunidade de os 
trocar. O seu voto pode operar 
milagre. Pode libertá-lo e tirá-
-lo da cadeia onde se encontra 
desde que chegámos à  inde-
pendência. Tenha coragem 
suficiente de sair da prisão e 
venha lutar pela liberdade. Re-
cuse  dar o seu voto aos que co-
mem tudo e não deixam nada. 
Nós  podemos mudar o nosso 
destino. O povo não foi conde-
nado por Deus a ser governa-
do por caloteiros. Deus criou o 
Homem para ser feliz na Terra.

O seu voto e o meu podem 
alterar tudo isso porque todos 
queremos mudanças. Todos 
queremos um Governo que 
sirva os nossos interesses 
comuns. Estamos cansados. 
Queremos coisas novas. Jun-
tos podemos sair do buraco 
e nos livrarmos da tragédia. 
Receba a capulana, camisetas, 
bonés e peça mais e diga-lhes 
que os seus familiares preci-
sam também. Leve tudo que 
lhe derem mas não lhes dê o 
seu voto porque eles não me-
recem. Tiveram a oportuni-
dade de demonstrarem o que 
valem, porém, nada de jeito 
fizeram para além de enche-
rem os seus bolsos e nos co-
brirem de pobreza absoluta.

Não compre calças velhas 
e cheias de remendos quando 
você tem dinheiro para com-
prar calças novas. Não use 
saia de segunda mão quando 
você pode se dirigir à loja para 
adquirir uma saia nova. Nem 
calce sapatos da quinta mão! 
Você merece algo melhor que 
está ao alcance. O seu voto 
pode tirá-lo da situação em que 
se encontra. Você precisa de 
coragem e confiança. Vamos 
experimentar coisas novas!

Não deve ser a Polícia a nos 
impor quem nos deve gover-
nar nem os órgãos eleitorais e 
muito menos os observadores 
da comunidade internacional 
que vêm degustar o nosso ca-
marão e depois dizerem aos 
seus países que “apesar das 

irregularidades ocorridas, as 
eleições foram livres e justas”. 
Eles não mandam na von-
tade do povo que se desejar 
livrar dos patrões dos esqua-
drões da morte. Afirmemo-
-nos como senhores do nosso 
destino, recusando os resul-
tados impostos pela Polícia e 
órgãos eleitorais, como tem 
sido recorrente.  A soberania 
reside em nós e não nos mo-
leques do regime da Frelimo.

Os resultados não devem 
chegar dos países que explo-
ram o nosso carvão nem o 
nosso gás nem daqueles que 
desertificam as nossas flores-
tas. Sejamos nós os donos do 
nosso destino comum para 
escolhermos o que queremos 
para nós. O povo não se deve 
deixar intimidar com blinda-
dos nem carros de assalto, que 
defendem os corruptos. Ou-
tros povos recusam resultados 
impostos. Façamos o mesmo 
e digamos que os corruptos, 
bandidos e assassinos, nunca 
mais! Temos esse direito de 
escolher os nossos dirigentes. 
Temos essa oportunidade, en-
tão,  levantemos a nossa voz! 
Votemos bem e votar bem e 
não votar na Frelimo nem no 
seu candidato. Tenhamos co-
ragem para nos libertarmos!

Aqueles que foram fazer 
fiado e depois chutaram as 
dívidas para o povo pagar, 
não serão eleitos. Os que 
provocam guerras para de-

las tirarem proveito pessoal e 
do grupo serão rejeitados nas 
urnas. Não deixemos passar 
esta grande oportunidade para 
o povo se livrar das carraças 
e pulgas que chupam sangue 
do povo, pois em democracia, 
as eleições não são nenhuma 
brincadeira, constituem um 
verdadeiro julgamento, um 
acto de libertação. Libertar-se 
das injustiças e dos injustos. 
Libertar-se da corrupção e dos 
corruptos. É escolha conscien-
te para colocarmos o país no 
trilho do desenvolvimento.

Somos dos países mais ri-
cos de Africa, em recursos, 
não merecemos ser mendigos. 
Temos tudo para sairmos da 
miséria. Temos riquezas na-
turais, gente laboriosa e inte-
ligente. Temos terras aráveis 
sem fim, florestas, rios, barra-
gens para geração de corrente 
eléctrica. Podemos sair da po-
breza se soubermos escolher 
bem. Poderemos voltar a ser 
um povo com dignidade se 
não nos deixarmos enganar.

O futuro está nas nossas 
mãos. Está na maneira como 
vamos votar! Precisamos de 
votar na mudança. Acordemos 
para tirarmos os tiranos do 
poder! O povo unido é mais 
forte que todos os caloteiros 
e corruptos e os patrões dos 
esquadrões da morte juntos! 
O povo esclarecido pode ex-
pulsar os falsários do poder! 
O tempo deles já esgotou!

E

publicidade
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 Tribunal Adminis-
trativo da cidade de 
Maputo aceitou um 
recurso apresenta-

do pelo jurista André Júnior, 
que pretendia candidatar-se 
a bastonário da Ordem dos 
Advogados e que foi rejeitado 
pela Comissão Eleitoral des-
ta Ordem, por alegadas irre-
gularidades na candidatura. 
Em conferência de imprensa 
havida na sexta-feira, dia 27 
de  Setembro, o Bastonário da 
Ordem chamou a imprensa 
para anunciar o adiamento, 
sem datas, das eleições que es-
tavam marcadas para sábado, 
dia 28 de Setembro por força 
suspensiva da decisão do TA. 
“Tendo a Ordem sido citada da 
Providência de Suspensão de efi-
cácia das deliberações atinente 
ao processo eleitoral, o Conselho 
Nacional decidiu que as eleições 
não se realizam”, disse o basto-
nário da Ordem dos Advogados 
de Moçambique, Flávio Menete.  
Segundo Flávio Menete, o Con-
selho Nacional quer inteirar-se 
com a devida profundidade das 
questões suscitadas pelo Tri-
bunal Administrativo para de-
pois decidir o que fazer. Flávio 
Menete não avançou detalhes. 
O “Canal de Moçambique” 
teve acesso ao requerimen-
to de André Júnior que está na 
origem da intervenção do TA. 
O documento tem 25 páginas e 
leva a assinatura  de Armando 
Chihale, o advogado de André 
Júnior, apesar de o seu manda-
tário de candidatura ser o jurista 
Custório Duma. Ao TA, Júnior 
pediu a suspensão de eficácia 
de  actos administrativos prati-
cados no contexto do processo 
eleitoral, com fundamentos de 
notificação fora de horas normais 
de expediente, em dias não úteis 
e prazos não previstos na lei;  
inexistência/ ilegitimidade e in-
competência da Comissão  Elei-
toral; conflito de interesse dos 
membros da comissão eleitoral.
Mas para percebermos o que 
efectivamente aconteceu, temos 
de recuar para 03 de Outubro de 
2018, quando a OAM aprovou 
o Regulamento Eleitoral (RE) e 

consequentemente a criou a Co-
missão Eleitoral (CE) que, por seu 
turno, em 30 de Janeiro de 2019 
marcou as eleições dos órgãos so-
ciais  da Ordem para 6 de Abril. O 
escrutínio  não aconteceu  devido 
aos efeitos do ciclone “Idai” que 
se abateu sobre a região centro do 
país e uma parte de Inhambane. 
Em 20 de Maio de 2019, em 
encontro da Assembleia Ge-
ral extraordinária, a OAM de-
cidiu revogar o RE, o mesmo 
que criou a CE . Uma nova 
eleição foi marcada para 28 de 
Setembro. É aqui onde come-
ça o barulho. É que apesar de 
revogado o RE, a CE conti-
nuou a exercer as suas funções. 

Da  apresentação de candida-
turas às  notificações fora do 

expediente e ao fim de semana
Segundo o requerimento de An-
dré Júnior, um advogado natural 
da cidade da Beira, mas com do-
micílio em Chimoio, a sua can-
didatura foi submetida no dia 09 
de Setembro de 2019, com ele a 
encabeçar a lista que integra can-
didaturas ao Conselho Nacional, 
Conselho Jurisdicional, Conse-
lhos Provinciais de Niassa, Cabo 
Delgado, Nampula, Tete, Zam-
bézia, Manica, Sofala, Inham-
bane, Gaza, Maputo cidade e 
Província. Até aqui tudo bem. 
Sucede porém, ainda segundo 
o requerimento que deu entrada 
no  na Ordem, no dia 13 (uma 
sexta-feira), que o mandatário da 

candidatura recebe um e-mail às 
20h12  (fora do expediente), so-
licitando a sua presença na sede 
da Ordem às 12 horas de sábado. 
O mandatário protestou, mas de-
pois dirigiu-se a Ordem. Só que 
chegado lá recebe mais um e-
-mail anunciando a alteração da 

hora do encontro para 14h00. 
“Quando eram cerca de 13h30 o 
mandatário da candidatura fez-se 
presente ao local e, quando lá che-
gou, foi informado que os mem-
bros da CE não mais se encontra-
vam na sede da OAM e deixaram 
recado, dizendo que enviariam 
um e-mail quando fossem 16h00 
daquele dia (um sábado e dia 
não útil)”, lê-se no requerimento 
de André Júnior. O documento 
adianta que às 15h36minutos do 
mesmo dia um dos membros da 
CE enviou, por e-mail, a delibe-
ração n 11/CE/2019 com orienta-
ções de sanação de irregularidades 
até às 17h00 do dia 16 de Se-

tembro (em menos de 24 horas).

“No dia estabelecido, o manda-
tário da candidatura apresentou 
suportes da sanação das irregulari-
dades”, escreve André Júnior aos 
juízes do Tribunal Administrativo  
da Cidade de Maputo, explicando 
que em resposta com recurso a de-
liberação n 15/CE/2019 de 18 de 
Setembro envida ao mandatário 
depois das 22h00, por e-mail rejei-
tou a candidatura, com fundamen-
tos de insuficiência de candidatos 
para os conselhos Nacional e Ju-
risdicional, não indicação de dois 
dos três vice-presidentes e não 
apresentação de declarações de 
aceitação de três candidatos a con-
selheiros do Conselho Jurisdicio-
nal. André Júnior argumenta que 
as  situações  levantadas pela CE 
na deliberação 15/2019 foram das 
como regulares pela deliberação 
11/CE/2019, expedido pela CE. 
O mandatário impugnou a de-
liberação. Em reposta, por 
via da deliberação 16/2019, 
a CE manteve a decisão ver-
tida na deliberação anterior. 
Tendo em conta a forma com a 
CE conduziu o processo, André 
Júnior lembra aos juízes do TA 
que Ordem é uma pessoa de co-
lectiva de direito público, que 
funciona das 08h00 às 17h00, 
de segunda a quinta-feira, e das 
8h00 às 12h00 na sexta-feira. 
Para André Júnior  “dúvidas não 
subsistem que, a concessão de 
prazo inferior a 24 horas, as noti-
ficações fora de normal de expe-
diente e em dias não úteis, preju-
dicaram a candidatura”,  por isso 
defende o advogado, as delibera-
ções n 11/CE/2019, de 14 de Se-
tembro e 15/CE/2019  são ilegais, 
porque a primeira foi notificada  
fora da hora normal de expedien-
te, num dia não útil e por estabele-
cer prazo inferior ao determinado 
por lei(cinco dias), sendo que as 
duas últimas situações aplicam-se  
igualmente a segunda deliberação. 

Inexistência, ilegitimidade e 
incompetência da Comissão 

Eleitoral 
Revogada em  Maio de 2019 a 
deliberação que  criou o RE e a 
CE, o requerimento que temos 

vindo a citar diz que a composi-
ção da CE foi feita com um man-
dado específico nomeadamente 
com vista a assegurar a gestão 
do processo eleitoral do pleito 
marcado para o dia 6 de Abril 
de 2019, e convocada nova As-
sembleia Eleitoral, a CE “ ex-
tinguiu-se por caducidade, aten-
to que o objecto para o qual foi 
estabelecida deixou de existir”.

Conflito de interesses 
Dois membros da CE são sócios 
de integrantes de listas concor-
rentes. Trata-se de Dimétrio 
Raúl Manjate, sócio de Filipe 
Sitoi, que é integrante da lista 
do candidato Duarte Casimi-
ro. E  Nelson Jeque, sócio de 
Eduardo Chiziane,  que integra 
a lista de Miguel Massuquejua. 
Para André Júnior a actuação 
dos dois membros da CE “dá 
azo a dúvidas sobre a sua im-
parcialidade nas situações em 
que tiveram que decidir sobre 
[a sua lista, que disputa com 
a lista dos seus parceiros.”
“Face ao exposto requer se 
digne decretar a suspensão da 
execução das deliberações n 

11/CE/2019, de 14 de Setem-
bro e 13/CE/2019, de 14 de 
setembro, 15/CE/2019, de 18 
de Setembro e 16/CE/2019, de 
20 de setembro, para evitar os 
fundados, irreparáveis e danos 
de difícil reparação que a exe-
cução das mesmas poderá tra-
zer”, termina o requerimento 
que deu entrada no dia 23 de 
Setembro no Tribunal Admi-
nistrativo da cidade de Maputo.

12

Nacional

Eleições na Ordem dos Advogados

As queixas de André Júnior que 
levaram o TA a suspender eleições 
na Ordem 

O

Mandato de Flávio Menete está largamente expirado

Custódio Duma

André Júnior

de Moçambiquede Moçambique
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S
empre que uma data 
comemorativa da 
nossa epopeia liber-
tadora bate-nos a 

porta, não consigo reprimir 
o inevitável, pensar no so-
nho dos fundadores da nos-
sa saga libertadora. Porém 
hoje o pensamento ficou pre-
so a uma conversa com um 
dos meus companheiros da 
jornada académica (Mbuyi-
si Mgibisa) a propósito do 
livro de Steve Biko, “I wri-
te what I like” de 1978 (Es-
crevo o que gosto) e o Black 
Consciousness philosophy 
(Filosofia da Consciência 
Negra), movimento por ele 
liderado na vizinha África 
do Sul do Apartheid, assim 
como o conceito decolonial 
do “coloniality of being” 
(Colonialidade do Ser) de 
Maldonado-Torres de 2007.

De facto toda a conversa 
nossa girou a volta do signi-
ficado das duas filosofias para 
o cotidiano colectivo conte-
porâneo do Africano. Um de-
nomindador comum da nossa 
conversa era sem dúvidas a 
decolonização da mente do 
Africano, que no fundo é o 
tema central das duas filo-
sofias, a decolonização do 
“SER”, ou seja a construção 
do  ́EU ́ numa perspectiva 
não eurocêntrica, como diria 
Boaventtura Sousa (2009) 
“como chave para evitar o 
universalismo eurocentrado 
em que um definia para o res-

to a única solução possível”.
Desde que o processo de 

colonização efectiva se ma-
terializou, a narrativa domi-
nante, importada do ocidente, 
coloca o colonizado como um 
ser inferior e com menores ca-
pacidades se comparado com 
sua contraparte colonizadora. 
Este discurso narrativo foi 

constantemente reproduzi-
do e reforçado tendo entrado 
nas práticas diárias do sub-
consciente tanto do coloni-
zador como do colonizado.

De facto, como Franz Fa-
non (1968) argumenta “colo-
no que fez e continua a fazer o 
colonizado”. Pois nessa linha, 
pode-se ver passadas décadas 

depois das independências 
Africanas como as marcas do 
colonizador no pensamento 
do colonizado continuam for-
tes e determinantes. Maurício 
Novais Reis e Maricilea de 
Andrade (2018) confirmam 
que “o mundo colonizado é 
constituído a partir do olhar 
do colonizador, dos valores do 
colonizador, da branquitude 
do colonizador. E acrescen-
tam que é a partir dos valores 
introjetados pelo colonizador 
nas mentes dos sujeitos su-
balternizados que os valores 
colonizados passam a ser es-
truturados, numa lógica de

inferioridades racial, eco-
nómica, bélica, linguística e 
cultural que impõe aos indiví-
duos colonizados um paradig-
ma de valores fundamentados, 
notadamente, nos valores do-
minantes articulados pelo apa-
rato cultural do colonizador”.

O surgimento de movimen-
tos contestatários que tentam 
criar e recriar uma narrativa 

do colonizado usando um 
quadro decolonizado de aná-
lise, estabelecendo um sig-
nificado pleno da liberdade 
e identidade própria é, pois, 
uma resposta as inquietações 
do colonizado, pois, quem 
somos e de onde falamos é al-
tamente relevante para a sub-
jectivação e processo de for-
mação da identidade colectiva.

É importante sublinhar que 
o termo decolonizar, não pode 
ser confundido com descolo-
nizar. Pois descolonizar tem a 
ver com a superação do colo-
nialismo para o pós-colonia-
lismo, enquanto que decolo-
nizar implica uma constante 
insurgência do  ́statuts quo ́, 
ou seja uma luta contínua de 
transcender as amarras do co-
lonial e criação de uma genuí-
na identidade do  ́eu ́; como 
diria Catherine Walsh (2009), 
“com decolonialidade não se 
pretende simplemente desar-
mar, desfazer ou reverter o co-
lonial; quer dizer, passar de um 

Liberdade: O sonho de 25 de Setembro continua isso mesmo, Um sonho!
  omão XavierR

Centrais
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momento colonial a outro não 
colonial, como se fosse pos-
sível que seus patrões e suas 
marcas deixassem de existir... 
Em vez disso, a intenção é 
apontar e provocar um posi-
cionamento – uma postura e 
atitude contínuas – de trans-
por, intervir, insurgir e incidir. 
O decolonial, então, denota 
um caminho de luta contínua 
em que podemos identificar, 
tornar visível e incentivar  
́lugares ́ de exterioridade e 
construções alternativas”. De 
facto Walter Mignolo (2008, 
2017) acrescenta claramente 
que “O pensamento decolo-
nial objetiva problematizar 
a manutenção das condições 
colonizadas da epistemolo-
gia, buscando a emancipação 
absoluta de todos os tipos de 
opressão e dominação, ao ar-
ticular interdisciplinarmente 
cultura, política e economia 
de maneira a construir um 
campo totalmente inovador 
de pensamento que privile-

gie os elementos epistêmicos 
locais em detrimento dos le-
gados impostos pela situação 
colonial”. Daí decorre que 
decolonialidade tem como es-
sência, não somente a liberda-
de, mas sobretudo a emanci-
pação total do EU despido de 
preconceitos de toda a ordem.

Da nossa discussão ficou 
claro que a Filosofia da Cons-
ciência Negra é, de um lado, 
um movimento e, doutro lado, 
uma filosofia, ambos inspira-
dos por dois pilares principais: 
a Identidade e a Liberdade 
(Mabogo More, 2014) e Deco-
lonialidade emerge a partir de 
locais geopolíticos que foram 
colonizados com a intenção 
de establecer uma “epistimo-
logia pluriunversal do futuro” 
(Ndlovu-Gatshweni, 2013).

Do inconsciente individual 
e colectivo, a palavra como 
elemento discursivo chave da 
identificação e formação de 
identidade, da subjectivação 
e formação do sujeito, toma o 
significado ainda maior; poder-
-se-á perguntar, quem sou eu? 
Donde venho, onde estou e 
para onde vou? E, no proces-
so de formação da identidade 
colectiva, pode-se transpolar 
as perguntas, como, quem so-
mos nós, donde viemos, onde 
estamos e para onde vamos?

Na tentativa de responder 
estas perguntas existenciais, 
impõe-se a decolonização da 
mente e do ser em si, como con-
dição  śine qua non  ́para liber-
tação total e completa do indiví-
duo (emancipação), como actor 
central do seu próprio destino.

Dizia que, neste 25 de Se-
tembro, dia do início de luta 
armada, mais tarde cataloga-
do dia das Forças Armadas de 
Libertação de Moçambique, 
minha reflexão ficou presa na 
conversa sobre Decolonialida-
de do SER e Consciência Ne-
gra como quadros de análise 
existencial do oprimido. Pois, 
desta reflexão, surge sem mui-
to esforço a seguinte sequên-
cia de perguntas, quem somos 
nós, será que já somos livres e 
emancipados? Será que o san-
gue e esforço dos libertadores 
terá valido a pena? Estamos 
libertos das amarras e estru-

Liberdade: O sonho de 25 de Setembro continua isso mesmo, Um sonho!

Centrais

turas coloniais e neocoloniais 
que nos impediam de construir 
nossa identidade? Será que a 
insensante luta que Catherine 
Walsh alude é parte integrante 
da nossa existência como in-
divíduos e como nação? Será 
que a luta por uma sociedade 
mais igualitária, democrática 
e justa, a busca de soluções 
para o patriarcalismo, o racis-
mo, a colonialidade, o capita-
lismo estão abertas para as 
diversas histórias locais, para 
as diversas perspectivas epis-

témicas e para os diversos 
contextos em que são ence-
nados os ideias de resistência 
à colonialidade? Samora Ma-
chel dizia, vezes sem conta, 
libertar o Homem e a Terra, 
hoje penso que uma análise 
mais profunda e objectiva 
de seus discursos poderá nos 
conectar ao movimento de-
colonialista. Mas isto pode 
ser obra de outras discussões.

Tentar encontrar respos-
tas a esta torrente de per-
guntas poderá ser uma das 

coisas mais nobres de cada 
indivíduo e de cada socie-
dade, para assim acrescentar 
significado existencial ao 
próprio EU, desafiando con-
tinuamente os paradigmas 
da colonialidade baseada na 
centralidade do poder do co-
lonizador. Este poderia ser o 
processo de transformação 
do sonho de 25 de Setembro 
numa realiadade libertadora 
e transformadora usufruí-
da por cada um/a de nós.

de Moçambique
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venção da directora numa 
reunião à porta fechada, mas 
o áudio saiu cá para fora. O 
que aconteceu efectivamente? 
Até onde vão as competên-
cias da fiscalização rodoviária 
por parte do INATTER, da 
Polícia Municipal e da PRM.

Ana Paula Simões – O Có-
digo da Estrada, no seu Artigo 
10, já indica quais são as entida-
des competentes na fiscalização 
rodoviária, que é o INATTER, 
ANE e Polícia de Trânsito. Os 
Municípios têm posturas cama-
rárias e regem-se pelas Posturas 
Camarárias, que são documen-
tos que se criam, mais o Código 
da Estrada. Em relação á fisca-
lização, onde é que a Polícia 
entra na fiscalização? Nos ter-
mos deste Artigo 10, a Polícia 
Municipal até podia fiscalizar 
as viaturas normais, como tinha 
iniciado na cidade de Maputo, 
mas devia ter sido autorizada 
pela Direcção Nacional de Se-
gurança Rodoviária, Comissão 
Nacional de Segurança Rodo-
viária. Esta Comissão reúne-
-se uma vez por ano e aprecia 
as várias matérias, onde a Po-
lícia Municipal poderia pedir 
uma autorização para fazer a 
fiscalização de trânsito. Neste 
momento, as Polícias Munici-
pais são autorizadas a fazer a 
fiscalização da actividade que 
regem, que é o transporte co-
lectivo. O transporte colectivo 
é licenciado pelos municípios 
ou pelos distritos, e, sobre estes, 
têm a responsabilidade, sim, de 
fiscalizar, enquanto a Polícia 
de Trânsito tem a responsabi-
lidade de fiscalizar tudo o res-
to. Foi uma questão de falta de 
coordenação. Provavelmente, 
se tivessem feito isso, não teria 
havido o barulho que houve.

Canal – Recentemente, o 
Centro de Integridade Publi-
ca publicou uma investigação 
documentada com provas in-
dicando que era possível com-
prar uma Carta de Condução 
no INATTER. Pergunto-lhe: 
como é que é alguém vir aqui 
comprar uma Carta? Vende-
-se Carta no INATTER?

Ana Paula Simões – Não se 
vende Carta no INATTER. A 
lei nem permite que seja desse 
jeito. Nós tivemos vários casos 
idênticos a esses. Podemos dar 
um exemplo: em 2017, levá-
mos a cabo uma investigação 
sobre a emissão de Cartas de 

forma fraudulenta, uma Carta 
que, na via pública era legal, 
mas a sua emissão foi feita de 
forma fraudulenta. Naquela al-
tura, detectámos e publicámos. 
Daí correram processos disci-
plinares contra os funcionários 
envolvidos, porque tivemos 
provas de funcionários envol-
vidos, o que culminou com a 
expulsão de seis funcionários 
daqui de Maputo, Beira e Nam-
pula. O sistema que emite per-
mite que a intervenção humana 
não fique totalmente vedada. 
Quando, em 2017, se introdu-
ziu a Carta Biométrica, um dos 
objectivos principais era reduzir 
ou afastar a intervenção huma-
na no processo de certificação, 
mas não reduzimos a cem por 
cento. Aliás, não é possível re-
duzir a cem por cento, porque 
as máquinas são operadas por 
funcionários e, daí, algumas 
vezes manipulam as máquinas, 
e surgem assuntos como estes.

Canal – Então confir-
ma a veracidade da in-
vestigação feita pelo CIP?

Ana Paula Simões – A situa-
ção que o CIP apresenta, hoje, é 
uma situação que, para nós, está 
a merecer atenção. Foi criada 
uma Comissão de Investigação, 
que nos trouxe alguma infor-
mação. Penso que, com essa in-
formação, poderemos trabalhar 
para encontrar os verdadeiros 
culpados. A Carta que apare-
ce naquela informação do CIP 
existe, confirmamos. Aquela 
Carta foi emitida no INATTER 
e pertence a um cidadão chama-
do Egas, e acredito que seja fun-
cionário do CIP, e foi na Matola.

Canal – Mas como 
é que aconteceu?

Ana Paula Simões – Houve 
um intermediário. Ainda não 
temos uma informação real. 
Alguém foi a uma escola usar 
aquele nome, fez uma inscrição 
normal, que qualquer candidato 
à condução faz. A escola incor-
pora na lista como alguém que 
vinha sendo formado, e levam 
a lista para o INATTER para a 
digitação. E, chegado ao INAT-
TER, provavelmente também 
já tinha sido feito um contac-
to, a pessoa recebeu e digitou 
incluindo aquele caso que vem 
na publicação do CIP. Em prin-
cípio, o INATTER devia ter 
automaticamente excluído da 
lista, uma vez que não apresen-

ta o processo de formação, mas 
tramitaram como um processo 
normal de alguém que pas-
sou pela formação. Mas é um 
processo que está a ser ainda 
trabalhado, já temos os nomes 
dos colegas que estão envolvi-
dos nisso, e são quatro. E veja 
que não é só este caso. A partir 
daqui, já estamos a investigar 
outros casos que provavelmente 
tenham acontecido desta forma 
ou de outra, não só aqui, mas 
também pelo país. Já temos al-
gumas indicações, casos que 
provavelmente tenham sido fei-
to deste jeito, não apenas Mapu-
to, mas também na Zambézia, 
Nampula e Beira. Mas, como 
eu disse, é um caso que ainda 
está a ser investigado. Acredito 
que num prazo de quinze dias 
já teremos com certeza quem 
são os funcionários envolvidos.

Canal – Que medi-
das serão tomadas?

Ana Paula Simões – Sobre as 
escolas envolvidas vão ser toma-
das medidas sérias em função do 
grau de envolvimento, poderão 
ser até encerradas. Os instrutores 
envolvidos também vão ser pu-
nidos, eles são certificados pelo 
INATTER, então o INATTER 
tem como tomar medidas sobre 
esses instrutores, podem ir até 
à cassação da própria licença. 
Sobre os funcionários, que são 
funcionários do Estado, temos 
instrumentos bastantes para ac-
tuar. Poderão ser levantados pro-
cessos disciplinares e, em função 
do envolvimento nesses casos, 
poderão também ser abertos pro-
cessos, tal como aconteceu com 
os colegas, nos anos anteriores. 
Tivemos seis casos desses em 
2017, e, em 2018, tivemos três 
casos, e sobre este, a provar-
-se, também vamos certamente 
tomar medidas necessárias e 
exemplares. Infelizmente, apesar 
de todos esforços que têm sido 
feitos para garantir a segurança 
do sistema, temos funcionários 
que fazem o contrário. Enquanto 
a instituição corre para garantir a 
fiabilidade dos dados, há funcio-
nários que fazem exactamente o 
contrário. Mas sempre que tiver-
mos um funcionário envolvido, 
serão sempre tomadas medidas.

Canal – Quem emite ou gere 
o sistema de fabrico de Cartas?

Ana Paula Simões – Quem 
gere o sistema é o INATTER, o 
sistema é cem por cento gerido 

pelo INATTER. Não há mais 
ninguém que gere o sistema. 
Pode-se pensar que, se calhar, a 
empresa que está a imprimir a 
Carta de Condução entra na ges-
tão do sistema. Não. A empresa 
que está a imprimir a Carta de 
Condução tem a informação a 
partir do INATTER. O INAT-
TER é quem fornece a informa-
ção, e aquela empresa apenas faz 
a impressão, nem sequer entra 
no sistema. A única coisa que 
eles fazem, recebem a informa-
ção de que, no dia “X”, foram 
examinados tantos, e temos estas 
Cartas por imprimir. O que eles 
fazem é o controlo da qualidade.

Canal – Quem imprime as 
Cartas, senhora directora?

Ana Paula Simões – É a 
“Brithol Michcoma”. Eles fa-
zem o controlo da qualidade 
das Cartas. As Cartas que não 
estão em condições de se-
rem impressas são rejeitadas.

Canal – Uma coisa é a im-
pressão, outra coisa é o “softwa-
re”. Sabemos que há uma em-
presa sul-africana envolvida.

Ana Paula Simões – A em-
presa sul-africana foi quem 
concebeu inicialmente o siste-
ma, em 2007, e eles geriram o 
sistema no processo inicial e 
depois transferiram esses conhe-
cimentos para os funcionários 
do INATTER. O que a empresa 
sul-africana faz, hoje, é a ma-
nutenção. Essa manutenção do 
sistema é feita anualmente, e 
só eles é que podem fazer. No 
fundo, quem tem a licença é a 
empresa “Face Technology”.

Canal – Há um concur-
so que foi lançado para 
unificação dos sistemas 
do INATTER. Em que 
fase está esse concurso?

Ana Paula Simões – É um 
concurso que decorreu pratica-
mente todo o ano passado. Na 
altura, lançámos uma manifes-
tação de interesse e dessa ma-
nifestação de tivemos dezassete 
concorrentes. O INATTER tem 
um sistema, que é o sistema-
-mãe, mas, paralelamente a 
este, temos outros subsistemas, 
que se alimentam do sistema-
-mãe, e esses subsistemas têm 
provedores diferentes. O sis-
tema-mãe tem um provedor os 
subsistemas, como é o caso do 
exame multimédia, as  multas, 
registo de viaturas. Há outros 
provedores, e a comunicação en-

(Continuação da página 05)

tre eles tem sido, às vezes, muito 
difícil e deficitária, e a comuni-
cação entre o INATTER e os 
vários provedores também tem 
sido difícil. O objectivo princi-
pal do lançamento do concurso, 
primeiro é melhorar o nosso 
sistema-mãe, segundo é ter to-
dos os subsistemas num único 
provedor. Pode haver subsiste-
mas, mas a serem operados por 
um único provedor. Foi assim 
que se lançou o concurso. Hou-
ve esses dezassete concorren-
tes.  Destes, fez-se o apuramento 
da lista curta, e desta lista curta 
foram três, e, desses três, havia 
um a quem provavelmente po-
deria ser adjudicado, mas tive-
mos reclamações no processo, 
em si, que culminaram com uma 
nova avaliação do processo, e 
concluiu-se que houve erros do 
processo e, daí, recomendou-se 
o cancelamento do concurso 
antes da adjudicação ao prová-
vel provedor. Neste momento, 
estamos a melhorar os termos 
de referência e o caderno de 
encargos para voltarmos a lan-
çar o concurso, porque o nosso 
sistema precisa de ser melho-
rado, é um sistema de 2007, há 
equipamentos que estão desu-
sados, os próprios computado-
res. O nosso sistema corre no 
“XP”. Dificilmente podemos 
comprar um computador que 
seja compatível com o “XP”.

Canal – Para quan-
do ficou o concurso?

Ana Paula Simões – Acre-
ditamos que o novo concurso 
seja lançado em Novembro. 
Todo o esforço está a ser feito 
para que em Novembro o con-
curso seja lançado e – quem 
sabe? – se calhar em 2020 
montamos o sistema com novo 
provedor, melhorado, se calhar 
com uma segurança melhor 
do que esta que temos hoje. 
A discussão, hoje, é se vamos 
com uma parceria público-pri-
vada ou adjudicação normal de 
um outro concurso. Esta é que 
está  a ser a discussão nossa, 
aqui. Em princípio, gostaría-
mos que fosse uma parceria 
público-privada, onde conces-
sionamos o Estado,  mas tam-
bém há outras correntes que di-
zem não seria conveniente, que 
deveria ser o Estado a operar.

de Moçambiquede Moçambique
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MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

PROVISION OF ARMY BARRACKS FOR MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A IN 
CONNECTION WITH THE AREA 4 ROVUMA LNG PROJECT IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

Mozambique Rovuma Venture S.p.A (through its branch 
office in Mozambique) (“MRV”) invites interested companies 
to submit their expressions of interest (each an “Expression 
of Interest”) to perform design, procurement, fabrication, 
construction and initial full service operation and maintenance 
of permanent structure camps for the Army and Police Barracks 
respectively in 2 locations in Afungi. 
The work shall be carried out in support of MRV’s operations in 
the Republic of Mozambique. 

SCOPE OF WORK
The scope of work includes the Design, procurement, fabrica-
tion and construction of permanent structure camps within the 
Army and Police Barracks:

•	 Construction of the Army and Police Barracks, which in-
clude earthworks of clearing & grubbing, building roads 
and appropriate drainage within the compound etc.

•	 Barracks units to house the army personnel which in-
clude dormitory type accommodation (separately for 
females and males), housing for officers/commander, 
kitchen units (with mess halls), laundry rooms, weapon 
depot, car workshop for maintenance of armored ve-
hicles, warehouse;

•	 Design, procurement, fabrication and construction of 
Administrative Office;

•	 Provision of all Barracks and Office furniture/equipment 
and equipping the Administrative Office with WIFI ac-
cess; 

•	 Installation of double security fencing with lighting and 
multiple entrance/exit gates surrounding the perimeter.

•	 Obtaining all construction permits, and environmental 
permits to be able to conduct the work;

•	 Provision of all material and personnel logistics and on-
site construction of the  Barracks and rendering them 
ready for occupancy;

REQUIRED DOCUMENTS
Companies interested in this invitation shall complete company 
information and submit the required documents listed below 
in MRV Supplier Registration Portal https://mz.rovumalngsrp.
com/ and email confirming registration to Area4LNGContract-
sexxonmobilcom@exxonmobil.com:
(Note: The registration must refer to the following commodity 
code:
LL04AE01 – CIVIL CONSTRUCTION ABOVE CEE THRESHOLD 
(Within the portal, under `Products & Services´ tab, select EPC 
and Multisector Installations (LL04) -> Civil Works (Residential, 
Industrial, Commercial) (LL04AE) -> Civil Construction Above 
Cee Threshold (LL04AE01))

1. A copy of Company’s  valid license issued by the rel-
evant authority;

2. A copy of the trade register, legal entity name and 
contact person for receiving qualification and com-
mercial information;

3. A copy of Company’s last three years of financial 
statements/Annual Report proving minimum financial 
capacity for the realization of the scope of work;

4. Company and group structure with the list of major 
shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed 
in the stock exchange);

5. A high-level description of the Project Management 
System that Company proposes to use.

6. Quality Management System certifications and/or 
Quality Management System compliant with interna-

tional Quality Standards;  
7. Health & Safety Management System certification 

and/or documents providing the company compliance 
with international standards.

An additional prequalification questionnaire will be sent to 
companies expressing interest in performing this work.  The 
questionnaire will request additional information related to 
the following: 

1. Proposed Project Management organizational struc-
ture for this project;

2. Proven experience managing the engineering design, 
procurement and fabrication of the facilities;

3. Relevant project experience in conducting construc-
tion of camp or barrack facilities in remote locations 
for large scale projects;

4. Measurable commitment to have and develop signifi-
cant local capacity and content in Mozambique; Past 
experiences from other projects;

5. Available professional staff and workers to conduct the 
design, procurement, fabrication, logistics and onsite 
construction of the Army Barracks facilities;

6. Health/safety/security systems and safety perfor-
mance statistics;

7. Project Management systems;
8. Procurement and Material Management Programs;
9. Demonstration of business controls and accounting 

tools to support and manage work in place; 
10. Quality Audit system in place.

The purpose of the information and documents is to identify 
qualified companies that have the proven capability and recent 
relevant experience to be considered for potential invitation to 
tender for the construction and operation/maintenance of the 
Barracks

MRV will evaluate the above requested documentation and, if 
satisfied, will include the company in the list for invitation to 
tender for the Army Barracks.

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and 
does not represent or constitute any promise, offer, obligation 
or commitment of any kind on the part of MRV to enter into any 
agreement or arrangement with you or with any other company 
participating in this enquiry.  

All data and information provided within the application shall 
not be considered as a commitment on the part of MRV to enter 
into any agreement or arrangement with you, nor shall it entitle 
your company to claim any indemnity from MRV.

Data and information clearly marked as “confidential” provided 
pursuant to this enquiry will be treated as confidential by MRV 
and their affiliates and will not be disclosed to non-authorized 
persons or companies. 

The deadline for submission of Expression of Interest through 
the website is set for October 11th 2019.

Any costs incurred by the interested companies in preparing 
the Expression of Interest shall be solely the entire responsibil-
ity of the companies, and shall be fully born by such companies 
which will not be entitled to any reimbursement by MRV and 
such companies shall have no recourse to MRV.
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MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A.
ANÚNCIO PÚBLICO PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FORNECIMENTO DE QUARTÉIS DO EXÉRCITO PARA A MOZAMBIQUE ROVUMA VENTURE S.p.A 
EM CONEXÃO COM O PROJECTO ROVUMA LNG DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A Mozambique Rovuma Venture S.p.A (através da sua 
filial em Moçambique) (“MRV”) convida as empresas interes-

sadas a apresentarem a sua manifestação de interesse (“Ma-
nifestação de Interesse”) para efectuar o desenho, procu-
rement, fabricação, construção e operação inicial do serviço 

completo e manutenção dos campos de estrutura permanente 
para os Quartéis do Exército e da Polícia, respectivamente, em 2 locais 

em Afungi.
O trabalho será realizado em apoio às operações da MRV na Re-
pública de Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho inclui o Desenho, procurement, fabricação e 
construção de campos de estrutura permanente nos Quartéis do 
Exército e da Polícia:

•	 Construção dos Quartéis do Exército e da Polícia, que in-
clui terraplenagem de limpeza e arranque, construção de 
estradas e drenagem apropriada dentro do complexo, etc.

•	 Unidades dos quartéis para acomodar o pessoal do exér-
cito, que incluem acomodações tipo dormitório (homens 
e mulheres separados), casas para oficiais/comandantes, 
unidades de cozinha (com refeitórios), lavandaria, depó-
sito de armas, oficina de automóveis para a manutenção 
de veículos blindados, armazém;

•	 Desenho, procurement, fabricação e construção do Escri-
tório Administrativo;

•	 Fornecimento de todos os móveis/equipamentos dos 
Quartéis e do Escritório e equipar o Escritório Administra-
tivo com acesso à WIFI;

•	 Instalação de cercas duplas de segurança com iluminação 
e vários portões de entrada / saída ao redor do perímetro.

•	 Obter todas as licenças de construção e ambientais para 
poder realizar as obras;

•	 Fornecimento de toda a logística de materiais e pessoal 
e construção no local dos Quartéis, prontos para a ocupa-
ção;

DOCUMENTOS EXIGIDOS
As empresas interessadas neste convite podem preencher as in-
formações da empresa e enviar os documentos necessários men-
cionados abaixo no Portal de Registo de Fornecedores da MRV 
https://mz.rovumalngsrp.com/ e enviar um email a confirmar o 
registo ao endereço Area4LNGContractsexxonmobilcom@exxon-
mobil.com:
(Nota: O registo deve ter referência ao seguinte código de mer-
cadoria:
LL04AE01 - CONSTRUÇÃO CIVIL ACIMA DO LIMITE CEE (No por-
tal, na aba “Produtos e serviços”, seleccione Instalações EPC e 
multissectoriais (LL04) -> Obras civis (Residencial, industrial, 
comercial) (LL04AE) -> Construção civil acima do limite Cee 
(LL04AE01))

1. Uma cópia da licença válida da empresa emitida pela 
autoridade relevante;

2. Uma cópia do registo comercial, nome da entidade legal 
e pessoa de contacto para receber a informação comer-
cial e sobre a qualificação;

3. Uma cópia das demonstrações financeiras/Relatório 
Anual da Sociedade dos últimos três anos, comprovan-
do capacidade financeira mínima para a realização do 
âmbito do trabalho;

4. Estrutura da sociedade e do grupo com a lista dos prin-
cipais Sócios e beneficiários finais (se não estiverem 
presentes na bolsa de valores);

5. Uma descrição de alto nível do Sistema de Gestão de 
Projectos que a Sociedade propõe usar.

6. Certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e / ou 
Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com 
as normas internacionais de qualidade;

7. Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segu-
rança e/ou documentos que demostrem a conformidade 
com os padrões internacionais.

Um questionário adicional de pré-qualificação será enviado às 
empresas que manifestarem interesse em realizar este traba-
lho. O questionário solicitará informações adicionais relaciona-
das com o seguinte: 

1. Estrutura organizacional proposta para a Gestão de Pro-
jecto deste projecto;

2. Experiência comprovada na gestão do desenho de en-
genharia, procurement e fabricação das instalações;

3. Experiência relevante de projectos para a realização da 
construção de instalações de campos ou quartéis em lo-
cais remotos para projectos de grande escala;

4. Compromisso mensurável de ter e desenvolver capaci-
dades e conteúdo locais significativos em Moçambique; 
Experiências passadas em outros projectos;

5. Pessoal e trabalhadores profissionais disponíveis para 
realizar o desenho, procurement, fabricação, logística 
e construção no local das instalações dos Quartéis do 
Exército;

6. Sistemas de saúde/protecção/ segurança e estatísticas 
de desempenho de segurança;

7. Sistemas de Gestão de Projectos;
8. Programas de Procurement e Gestão de Materiais;
9. Demonstração de controlos de negócios e ferramentas 

contáveis para apoiar e gerir o trabalho em curso;
10. Sistema de Auditoria da Qualidade existente.

A finalidade das informações e documentos é identificar empre-
sas qualificadas que tenham a capacidade comprovada e expe-
riência relevante recente para serem consideradas em caso de 
um possível concurso para a construção e operação/manutenção 
dos Quartéis.

A MRV avaliará a documentação solicitada acima e, se satisfei-
ta, incluirá a empresa na lista de concursos para os Quartéis do 
Exército.

Este anúncio não deve ser considerado como um convite ao con-
curso e não representa ou constitui uma promessa, oferta, obri-
gação ou compromisso de qualquer natureza por parte da MRV 
em celebrar qualquer acordo ou convénio convosco ou com qual-
quer sociedade que responda a este anúncio.

Todos os dados e informações fornecidos na candidatura não serão 
considerados como um compromisso da MRV em celebrar qualquer 
contrato ou acordo convosco, nem permitirão à sua empresa de 
reivindicar qualquer indemnização da MRV.

Os dados e informações claramente marcados como “confiden-
ciais” fornecidos de acordo com este anúncio serão tratados como 
confidenciais pela MRV e as suas afiliadas e não serão divulgados 
a pessoas ou sociedades não autorizadas.

O prazo limite para a submissão da Manifestação de Interesse 
pelo site é dia 11 de Outubro de 2019.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na pre-
paração da Manifestação de Interesse serão de total responsabilidade 
das empresas, e deverão ser totalmente suportados pelas em-
presas, as quais não terão direito a qualquer reembolso por parte 
da MRV e não terão direito de recurso contra a MRV.
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Terroristas mataram doze pessoas e incendiaram 
sede do partido Frelimo em Cabo Delgado

grupo de malfei-
tores que vem se-
meando terror na 
província de Cabo 

Delgado atacou os distritos 
de Mocímboa da Praia e Mui-
dumbe, onde assassinaram 
doze pessoas e queimaram 
a sede do partido Frelimo.
O ataque de Muidumbe ocor-
reu no posto administrativo de 
Mbau, a 83 km da capital dis-
trital de Mocímboa da Praia, 
a partir das 18h00 e conti-
nuando até à 1h00 da noite.
Dez pessoas morreram no ata-
que e metade das casas da vila 
mais a sede local da Frelimo 
foram incendiadas. As forças 
da Unidade de Intervenção 
Rápida tentaram repelir o ata-
que, levando a uma troca de 
tiros que durou várias horas.
Na manhã de terça-feira, e 
devido à intensificação dos 
ataques, a população viu-se 
forçada a abandonar a zona, à 
procura de transporte de saí-
da de Mbau para partes mais 
seguras de Cabo Delgado.
O chefe da Administração de 
Mbau, Adriano Ahmed, é refe-
rido no Boletim do CIP como 
tendo abandonado a região à 
procura de refúgio na flores-
ta, por causa dos ataques. Ele 
disse que, quando os guerri-
lheiros entraram na cidade, 
os terroristas encontraram 
muitos rapazes bebendo ál-
cool. “Muitos morreram no 
local”, disse Adriano Ahmed.
Os terroristas também inva-
diram as barracas do merca-
do e, em seguida, “incendia-
ram as barracas e deixaram 
a cidade com um veículo 
cheio de bens,” segundo dis-
se o chefe da Administração, 
quando entrevistado pelos re-
pórteres do Boletim do CIP.
A localidade de Mbau tem 
5588 eleitores registados 
em dez estações de votação.
Este foi o segundo ataque re-
gistado na zona. O primeiro 
ocorreu na aldeia de Lima-
la, Mengueleua, distrito de 
Muidumbe, quando os ter-
roristas encontraram dois 
homens, com idade de 28 a 
30 anos, quando estavam a 
trabalhar no campo, e foram 
decapitados cerca das 10h00 
da noite de segunda-feira.

Frelimo confirma ataque e 
destruição da sua sede em 

Mbau

O partido Frelimo confir-
mou, na quinta-feira, ao 

de Moçambique , o ata-
que e a destruição da sua sede, 
que ocorreu na terça-feira da 
semana passada, em Mbau, 
Mocímboa da Praia, provín-
cia de Cabo Delgado, acção 
atribuída ao grupo de mal-
feitores que tem semeado 
terror naquele ponto do país.

Caifadine Manasse, porta-
-voz do partido Frelimo na 
sede nacional deste parti-
do, que confirmou o ataque 
e destruição da sede do seu 
partido, nega que os atacan-
tes tenham agido por mo-
tivações políticas e afirma 
que nenhum membro do 
partido Frelimo foi morto 
durante o ataque. Mas sabe-
-se que, no ataque, foram 
mortas dezoito pessoas, se-
gundo números actualizados.

O porta-voz do partido Fre-
limo disse que, na opinião do 
seu partido, o ataque foi per-
petrado por indivíduos que, 
nos últimos anos, têm vindo a 
semear luto e dor naquela re-

gião de Cabo Delgado. O ata-
que também visou aldeões, 
e alguns membros faziam 
trabalho político. “Nós olha-
mos o ataque com preocupa-
ção, porque também foram 
queimadas casas das popu-
lações. Apelamos às Forças 

de Defesa e Segurança para 
trabalharem na identificação 
e responsabilização dos au-
tores destes ataques bárba-
ros”, disse Caifadine Manasse.

“Deixamos os órgãos com-
petentes trabalhar. Ainda não há 
rosto dos atacantes. Oficialmen-

te, ainda ninguém disse nem re-
clamou nada sobre a autoria dos 
ataques. Não queremos politizar 
este assunto. Nós, como parti-
do, temos a obrigação do Esta-
do”, disse o porta-voz do parti-
do Frelimo, no contacto com o 
jornal.  (Eugénio da Câmara)

O
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Em Fevereiro de 2017, uma comunicação muito mal con-
seguida, feita pelo então porta-voz do Governo, Mouzinho 
Saíde, sobre  a proposta de produção e massificação do con-
sumo do “amaranthus”, nome científico do “tseke”, “mboa”, 
“bonongwe”, “dhimbwe” ou “nheua”, caiu muito mal na 
sociedade e acabou em chacota ao executivo. Claro que o 
desdém com que essa informação foi recebida não tem abso-
lutamente nada a ver com o coitado do “tseke”. Mas foi ape-
nas um escape para a catarse de outras insatisfações popula-
res que, por motivos vocacionais, não cabem nesta coluna.

O “tseke” virou motivo para as mais sórdidas paródias. 
Se calhar, pela sua humildade e às vezes inconveniência. 
O “tseke” cresce em qualquer lado, incluindo em terre-
nos de depósito de águas negras, para não dizer ao redor 
de casas de banho. Há-de ser por aí. Decidi, então, es-
crever umas linhas para reparar tão grave injustiça que 
o “tseke” sofreu por culpa do Governo. Da pesquisa que 
fiz, resultou que o “tseke” apresenta um conteúdo eleva-
do de proteína, ferro, cálcio, fenóis, antioxidantes e vi-
taminas A e C, e superando as beterrabas e o espinafre.

E a melhor parte: a sua humildade tornou-o acessível a 
todos e à medida das nossas carências colectivas. Vamos, 
então, dar um toque fino ao injustiçado “tseke”. E a nos-
sa estrela da semana é: lasanha de bacalhau com “tseke”. 
A lasanha, um prato que pegou força na Itália, podendo 
ter incontáveis versões, com carne, vegetais, bacalhau, en-
tre outros. O que tornará o nosso prato diferenciado será 
a ausência de tomate, que é indispensável na receita ori-
ginal e leva o nosso muito moçambicano “tseke”. Vamos, 
hoje, fazer um casamento entre a refinada cozinha italiana 
e a nossa modesta verdura, que será simplesmente divinal.

Lasanha de bacalhau com “tseke”

Ingredientes
– 1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado
– 1 litro de molho bechamel
– 6 placas de massa de lasanha
– 2 cebolas grandes picadas
– pimenta preta q.b.
– 1 kg de queijo mozarela ralado
– dois molhos de “tseke” bem lavado

Modo de preparar
Refogue a cebola até loirar e acrescente o bacalhau a pimen-
ta e sal a gosto e deixe o preparado separado. Com a massa 
previamente cozida, colocamos numa vasilha um pouco do 
molho para forrar e fazemos uma camada com a massa, 
depois o bacalhau e o “tseke”, novamente o molho, fina-
lizamos com o queijo. Repetimos o processo até terminar 
os ingredientes e finalizamos sempre com o queijo. Pode 
enfeitar com tomate-cereja e levar ao forno por 20 minutos.

Sirva quente e acompanhe com uma salada.

Bom apetite.

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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ministra da Juven-
tude e Desportos, 
Nyeleti Mondlane 
cedeu à pressão 

dos sete clubes que participa-
ram nas eleições da Federa-
ção Moçambicana de Auto-
mobilismo e Motociclismo e 
mandou anular a credencial 
que conferia ao Automóvel & 
Touring Clube de Moçambi-
que (ATCM) o estatuto de Fe-
deração dentro e fora do país.

Os clubes que apoiam a 
suspensão da credencial são: 
Motor Clube da Beira, Xithu-
thuto Motor Clube de Gaza, 
Wanga Racing Clube da Ma-
tola, Motor Clube de Tete, 
Sports Clube do Chimoio, Mo-
çambique MotorSport Clube 
e Motor Clube do Cafumpe.

Uma carta do Ministério da 
Juventude e Desportos na pos-
se do de Moçambique  
indica que, por despacho n.º 
49/GABMJD/2019, de 18 de 
Setembro, da ministra da Ju-
ventude e Desportos, foi anula-
da a credencial datada de 30 de 
Outubro de 2007, que conferia 
ao Automóvel & Touring Clu-
be de Moçambique o estatuto 
de Federação, pela violação 
do n.º do Artigo 53 da Lei do 
Desporto, com fundamento na 
existência de outros interve-
nientes na modalidade no país.

O despacho ministerial ex-
plica, mais adiante, que, ciente 
do vazio instituído, o Ministé-
rio da Juventude e Desportos 
e os praticantes da modalidade 
“irão avaliar a necessidade de 
criação de uma comissão admi-
nistrativa do desporto, respon-
sável por garantir transitoria-
mente a gestão da modalidade 
desportiva a coberto do n.º 3 
do Artigo 17 da Lei do Despor-
to”, para os casos em que não 
tenham sido criadas condições 
para a constituição de associa-
ções desportivas do desporto.

“É mais uma brincadeira do 
MJD”

– Rodrigo Rocha, presidente 
do ATCM

O presidente do ATCM, 
Rodrigo Rocha, dis-
se, na segunda-feira, ao 

de Moçambique, que a 
revogação da credencial passa-
da pelo Governo ao ATCM em 
2007 mostra uma de tantas brin-
cadeiras que o Ministério da Ju-
ventude e Desportos tem feito.

“O Estado deixou de ter voz 
sobre o desporto motorizado 
quando passou a credencial ao 
ATCM. É estranho quando um 
director diz que o ATCM deixa 
de ser representante do despor-

to motorizado. Os Estatutos da 
Federação Internacional de Au-
tomobilismo são claros”, disse.

Rodrigo Rocha afirmou 
que o ATCM só deixará de 
representar o desporto mo-
torizado quando o quiser, 
por si, e não por uma deci-
são administrativa, cartas ou 
comunicados do Ministério.

“Na pior das hipóteses, só 
daqui a cinco anos. Acho estra-
nho que um director nacional 
não saiba isto. A FIA reconhece 
o ATCM como autoridade do 
desporto motorizado. Funciona 
com regras próprias e objecti-
vas. Não há decisões políticas.”

Rodrigo Rocha disse que já 
se reuniu duas vezes com o di-

rector nacional do desporto, Rui 
Albasini, e explicou-lhe que 
não é por vontade da sua Direc-
ção que se retira a credencial.

“Sabemos da existência do 
despacho. Não fomos notifica-
dos. É mais uma das brincadei-
ras do Ministério. Nós vamos 
continuar a trabalhar”, disse.

“A primeira medida deve ser 
inibição”

– Bruno Campos, presidente 
do FMAM

O presidente da Federação 
Moçambicana de Automobilis-
mo e Motociclismo (FMAM), 
Bruno Campos, disse que foi 
bom saber que o documento foi 
declarado nulo pelo Governo.

“Esperamos que o Minis-
tério da Juventude e Desportos 
execute esse despacho com ac-
ções concretas, sendo a primei-
ra a inibição do ATCM nas re-
presentações internacionais em 
nome do país, porque isso são 
prerrogativas indissociáveis re-
servadas a uma Federação, de 
acordo com a Lei do Desporto”.

Bruno Campos acrescentou 
que, neste caso, o Ministério 
deverá informar a FIA sobre 
o conteúdo desse despacho.

“Contrariamente ao que o 
ATCM pretende fazer crer, a 
FIA, citando os seus Estatu-
tos, só reconhece as entidades 
credenciadas e indicadas  pe-
los Governos dos países dos 
seus membros. Não mantém 
simples clubes contra a vonta-
de dos seus Governos. É uma 
entidade por cada país. Per-
dendo o estatuto de Federa-
ção, o ATCM vai ter de deixar 
o espaço que pertence ao país 
para a Federação nacional.”

Segundo Bruno Cam-
pos, decorrem os trâmites 
legais para a legalização da 
Federação junto do Minis-
tério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos.

“Já há uma Direcção elei-
ta em assembleia eleitoral que 
está trabalha a todo gás para 

assumir as prerrogativas em re-
presentação dos seus membros. 
Temos as condições técnicas, 
financeiras e materiais cria-
das para assumir a condução 
dos destinos do MotorSport 
nos próximos quatro anos e 
pretendemos estender o nosso 
abraço a todos, para fazermos 
o nosso melhor, para que os 
nossos pilotos, clubes e even-
tuais Associações distritais e 
provinciais fiquem cobertas 
com o nosso desempenho”.

“A ministra fez o que era 
mais justo”

– Eurico Gonçalves, MCB
O Presidente do Motor Clu-

be da Beira, Eurico Gonçalves, 
disse que a credencial foi passa-
da em 2007, num contexto em 
que não foram respeitados os 
outros praticantes que existiam.

Acrescentou que os clubes 
falaram com a ministra Nyeleti 
Mondlane, mostraram a sua in-
dignação e apresentaram um pe-
dido de retirada do documento.

“O Governo ouviu os ape-
los. Estamos felizes com esta 
acção. Sabemos que, depois 
desta decisão ministerial, o 
mesmo ATCM pretende desau-
torizar o Governo, mantendo 
a posição de que pode fazer 
uma representação internacio-
nal de Moçambique de forma 
paralela. Se o Governo não se 
tornar consequente com o seu 
despacho, ordenando à FIA 
a retirada do  ATCM na re-
presentação do país, vai ficar 
envergonhado por ser con-
frontado e desautorizado por 
um simples clube que preten-
de a todo o custo continuar 
a usufruir de forma ilegal.”

Eurico Gonçalves disse que 
o ATCM, para levar a credencial 
para filiação na FIA, respeitou 
o Governo e, agora que a mes-
ma credencial foi retirada e têm 
de sair da FIA, desafia aberta-
mente a autoridade ministerial.

de Moçambique

Desporto Motorizado

Ministra da Juventude e Desportos 
cedeu à pressão dos clubes e anulou 
a credencial do ATCM

A
  láudio Saúte

sauteclaudio@gmail.com
C
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Fundação Fernando Couto 
celebra Leonardo da Vinci

“500 Anos do Sorriso de 
Mona Lisa” estarão expostos, 
a partir do dia 9 de Outubro, 
na Fundação Fernando Leite 
Couto, em Maputo. A exposi-
ção faz parte de um conjunto 
de actividades de celebração 
da obra de Leonardo da Vin-
ci, um dos maiores génios da 
arte, da ciência, da arquitectu-
ra e da medicina.

Quinhentos anos após a 
morte de Leonardo da Vinci, 
o Mundo celebra a sua obra 
através de exposições de arte 
e ciência ao longo de todo o 
ano, uma iniciativa também 
adoptada pela Fundação Fer-
nando Leite Couto, que reu-
niu materiais para um ciclo de 
exposições, oficinas de arte e 
literatura, uma tertúlia e uma 
actuaação de dança-teatro re-
sultante de uma “residência 
artística”.

O elemento principal deste 
mês de celebração é a exposi-
ção “500 Anos do Sorriso de 
Mona Lisa”, que será inau-
gurada na quarta-feira, 9 de 
Outubro, às 18h00, na Galeria 
principal da Fundação Fer-
nando Leite Couto. A expo-
sição reúne os jovens artistas 
multifacetados Luís Santos, 
Aderson Luís, Sérgio Macaite, 
Rolf Alafo e Egídio Leonardo, 
sob curadoria de Sara Carnei-

ro e Yolanda Couto.
“Iniciativas de muito maior 

relevo aconteceram e conti-
nuam a acontecer em diversas 
cidades do Mundo. E fazemo-
-lo não só como reconheci-

mento de uma figura consi-
derada como um dos maiores 
génios da História da Huma-
nidade, mas também como 
forma de dar a conhecer ao 
público alguns aspectos da sua 

incomensurável obra. Dentro 
das limitações e capacidades 
humanas e financeiras desta 
instituição, realizamos uma 
exposição alusiva à sua vida e 
obra. Convidámos alguns ar-
tistas moçambicanos a expor 
alguns trabalhos enquadrados 
nesta temática, como forma 
de afirmação do valor univer-
sal da cultura.” – Fernando 
Amado Couto, administrador 
da Fundação Fernando Leite 
Couto.

Como reconhecimento da 
polivalência de Leonardo da 
Vinci, as actividades deste 
mês ultrapassam as telas, assu-
mindo o carácter de actuação 
que vai ser apresentada no dia 
25 de Outubro. “Rascunhos” 
é uma apresentação que está 
neste momento em construção 
numa “residência artística” que 
tem Rogério Manjate como en-
cenador e Domingos Bié e Su-
faida Moyane na interpretação.

Haverá duas oficinas de de-
senho, uma orientada por Luís 
Santos e outra por Sara Carnei-
ro, remetendo os participantes 
para as técnicas usadas no Re-
nascimento e por Leonardo da 
Vinci. 

A volta da célebre obra 
“Mona Lisa”, uma oficina de 
poesia será orientada por Celso 
Muianga, e uma de prosa estará 

a cargo do escritor Pedro Perei-
ra Lopes, com o nome “Na Pele 
de Da Vinci”. 

No dia 23 de Outubro, uma 
tertúlia à volta do Renascimen-
to e de Leonardo da Vinci irá 
juntar o arquitecto Júlio Car-
rilho e o escritor António Ca-
brita, com moderação de Sara 
Carneiro.

Leonardo da Vinci nunca 
frequentou uma escola, ape-
lidando-se a si próprio “omo 
sanza lettere” [“homem sem 
instrução”]. Foi um autodi-
dacta que desde muito jovem 
se dedicou à pintura e a uma 
constante pesquisa e estudo 
que se estendeu aos mais di-
versos domínios do conheci-
mento, designadamente, a ana-
tomia humana e de animais, a 
astronomia, o planeamento de 
novas cidades, a hidráulica, a 
engenharia, a matemática, a 
musica, a arte da guerra, a es-
cultura, a organização de gran-
des festas, o estudo da “língua” 
do pica-pau, novas experiên-
cias culinárias e até a simples 
invenção do guardanapo. Esse 
seu espírito aberto, inconfor-
mista, dedicado à descoberta, 
constitui algo de fantástico que 
ultrapassa a obra “Mona Lisa” 
e é um desafio ao génio huma-
no na investigação. 

(Redacção)

Visite o nosso site em: www.canal.co.mz
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Programação para o período 
de 2 a 8 de Outubro

TEATRO

4 de Outubro (sexta-feira)

 u Exibição da  peça  teatral “Hora 
do Voto”, às 18h30, no Cine-
-Teatro “Gilberto Mendes”.

8 de Outubro (terça-feira)
 u “Cronicando”, com Expedi-

to Araújo e Lucrécia Paco, 
às 18h30, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique. 

EXPOSIÇÕES

2 de Outubro (quarta-feira)
 u Patente a exposição “Como um 

fio de água”, de Miguel César, 
na Fundação Fernando Leite 
Couto.

 u Inauguração da exposição 
“Aquilo que o corpo já esque-
ceu”, às 18h30, no Cento Cul-
tural Franco-Moçambicano.

 u Exposição “Cerâmica e Arqui-
tectura”, no Centro Cultural 
Moçambicano-Alemão.

 u Patente exposição “Balanças 
quebradas”, no “16 Neto”.

4 de Outubro (sexta-feira)
 u “Olaria e Tradição”, às 10h00, 

no Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique.

PROGRAMAÇÃO PARA 

CRIANÇAS

5 de Outubro (sábado)
 u Oficina de Pintura e Dese-

nho, às 10h30, na Associação 
“Makovo”.

 u Sessão de poesia  infantil, com 
Alváro da Graça,  às 18h30, no 
Museu da Mafalala.

ENTRETENIMENTO

2 de Outubro (quarta-feira)
 u Apresentação de Ídio Chivava, 

às 18h30 no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique.

 u “Comédias às quartas”, com 
Mário Mabjaia, às 19h00, no 
“Uptown Cafe”.

3 de Outubro (quinta-feira)
 u “One country”, às 18h30, na 

Fundação Fernando Leite Cou-
to.

 u Sarau de poesia, às 18h00, no 
“Deal – Espaço Criativo”.

 u Assa Matusse, às 19h00, no 
Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano. 

 u “Karaoke Nigth”, às 20h00, no 
“Kardápio Kaseiro”.

 u “Quintas no Frikas”, às 17h00, 
no Restaurante “Fricka”.

 u DJ Malele, às 18h00, no “Sna-
ck bar & lounge” “La Vida 
Loca”.

4 de Outubro (sexta-feira)
 u Xixel Langa, às 20h00, no 

“Mavie’s Bar”.
 u “Karaoke” com Filipão Mar-

ques, às 18h00, no “Uptown 
Cafe”.

 u “Batidas do Verão”, às 19h00, 
no Zimpeto.

 u Festival “Zerinhando”, às 
19h00, na “Casa Guião” na 
Mafalala.

 u   Festival “Sabor do Verão, às 
11h00, na praia do Bilene.

 u “General Música”, às 20h00, 
no “Xima’s Bar”.

 u Intercâmbio estudantil “Pé na 
areia”, às 10h00, na praia do 
Bilene.

 u “Sumer splash”, às 15h00, 
no “Pinto’s Bar”, na Ponta do 
Ouro.

 u Sessão “Gin & Tónica”, às 
12h00, no Hotel Cardoso.

5 de Outubro (sábado)
 u Xixel Langa, às 20h00, no 

“Mavie’s Bar”.
 u Jasse e banda  “Malonguissa”,  

às 19h00, no “Kardápio Casei-
ro”.

 u “Welcome Summer”, às 22h00, 
no Zimpeto.

 u “Birth day bash”, às 22h00, 
“Fusion Bar”, em Maputo.

 u “Aréa 66”, às 18h00, na Ma-
chava-Socimol.

 u “Noite da Moda”, segunda 
edição, às 19h00, na “Quinta 
Tropical”.

 u Celebração de  três anos de car-

reira do DJ Ednélio, às 18h00, 
no “Chivengo’s Lounge”.

 u Primeiro Festival de Verão 
“Curumani”, no Complexo 
“Zunguza” da Moamba.

 u “Mundo da capoeira”, às 
16h00, no “Wilfried” em Ma-
puto.

6 de Outubro (domingo)
 u Noite de “karaoke” com Chiu-

gate Muhai, às 18h00, no Bar e 
“Lounge” “Ibiza”.

 u “Let’s Swing et Pirikita”, às 
14h00, no “Afro Swing”. em 
Maputo.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

2 de Outubro (quarta-feira)
 u Conferência sobre o tema “O 

branqueamento de capitais e a 
desdolarização da economia”, 
às 14h30, no “Polana Serena 
Hotel”.

 u Palestra sobre assessoria aca-
démica, às 14h00, no “Mindset 
Academic”.

 u Palestra sobre vida a dois, às 
16h00, no Hotel “VIP”.

3 de Outubro (quinta-feira)
 u Palestra sobre a comunicação, 

com Arafat Cossa, às 14h30, na 
Universidade Eduardo Mondla-
ne.

5 de Outubro (sábado)
 u Aula aberta de apresentanção de 

televisão, às 8h00, no estúdio do 
“Olhar Artístico”.

 u Curso de técnica de apresenta-
ção, às 8h00, no Instituto de Au-
diovisual e Cinema.

 u Palestra sobre como se tornar 
criador de “full stack”, às 8h00, 
na Universidade São Tomás

 u Curso de teatro, às 10h00, no 
Centro Cultural Brasil-Moçam-
bique.

 u Palestra sobre como ter uma vida 
de sucesso, às 10h00, no Hotel 
Tivoli.

7 de Outubro (segunda-feira)
 u Aulas de Francês, sétima ses-

são, às 7h00, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano.

OUTRAS ACTIVIDADES

4 de Outubro (sexta-feira)
 u Actividades de celebração do 4 

de Outubro, Dia da Paz, às 8h30, 
na Praça da Paz.

 u Acampamento selvagem na Ilha 
da Inhaca, praia de Santa Maria. 
Partida: 7h30, na Escola Náutica.

5 de Outubro (sábado)
 u Incursão de lazer de Maputo 

para o Kruger Park. Partida às 
6h00, no Conselho Autárquico 
da Matola. 

Agenda cultural e social

publicidade

de Moçambique
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m grupo de quatro 
indivíduos  desco-
nhecidos agrediu,  
cerca das  20h00 

de quinta-feira, 27 de Se-
tembro,  o cabeça-de-lista do 
PODEMOS para as eleições 
legislativas de 15 de Outu-
bro pelo círculo eleitoral da 
província de Maputo, Hélder 
Mendonça, que foi candida-
to ao cargo de Presidente da 
República. Hélder Mendon-
ça foi espancado na zona da 
Malanga, no Bairro do Alto-
-Maé, na cidade de Maputo. 
Segundo o porta-voz do PO-
DEMOS, Carlos Quembo, os 
agressores usaram uma cata-
na e um bastão. Hélder Men-
donça sofreu uma fractura no 
osso da perna esquerda e tem 
hematomas na cara, estando 
hospitalizado neste momento.

“Ele está com a perna en-
gessada e tem hematomas na 
cara.  Foi mesmo algo  violen-
to. Usaram uma catana para 
ferir as pernas e um taco para 
lhe agredir na cara.  Foi feita 
participação à Polícia, mas, 
até agora, não há nenhum 

U

desenvolvimento”, disse. 
O PODEMOS conside-

ra que a agressão tem mo-
tivações políticas. Segundo 
este partido, os agressores, 
em número de quatro, disse-
ram que Hélder Mendonça 
“fala muito”, que  vão des-
truir o partido e que  devia 

deixar de fazer campanha.
O PODEMOS participou o 

caso à Polícia. O porta-voz 
da Polícia, na cidade de Ma-
puto, Leonel Muchina, disse 
ao “Canalmoz” que não tinha 
conhecimento da agressão.

Segundo o PODEMOS, 
uma semana antes desta 

Na cidade de Maputo

Ex-candidato presidencial do PODEMOS 
agredido com catana “por  falar muito”

Conselho de Mi-
nistros aprovou o 
decreto-lei que al-
tera o Número 3 do 

Artigo 2 do decreto-lei 2/2018, 
de 23 de Agosto, do Conse-
lho de Ministros, que aprova 
o Código do Registo Predial.
O objectivo desta alteração é esta-
belecer o regime de transição que 

permita a extensão e prorrogação 
do prazo inicialmente previsto 
em 90 dias para o registo obriga-
tório, para permitir melhor prepa-
ração e adaptação das entidades 
sujeitas a este regime ao sistema 
integrado do registo predial e à 
base de dados da Administração 
Pública.  (Eugénio da Câmara)

de Moçambique

Aprovadas alterações 
ao Registo Predial

O

agressão, o cabeça-de-lista 
deste partido para a cida-
de de Maputo, José Chema-
ne, também foi agredido.

O estado de saú-
de do Helder Mendon-
ça é considerado estável.

Hélder Mendonça  teve a 
sua candidatura a Presiden-
te da República rejeitada 
pelo Conselho Constitucio-
nal, alegadamente por fal-
sificação de proponentes, 
insuficiência de proponen-

tes e não reconhecimento de 
assinaturas de proponentes. 

O PODEMOS é um partido 
criado por jovens pertencen-
tes à AJUDEM, a Associa-
ção que queria concorrer às  
eleições autárquicas do ano 
passado na cidade de Maputo 
e que tinha como candidato 
Samora Machel Júnior, filho 
de Samora Moisés Machel, 
que foi o primeiro Presiden-
te da República. de Moçam-
bique. (André Mulungo)


