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O dinheiro das dívidas que a Frelimo comeu

“Vamos pronunciar-nos” 
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Os detalhes da sessão que cozinhou os resultados  

 A Lei Eleitoral determina que a sessão de centralização e 
apuramento geral das eleições deve acontecer na presença dos 
mandatários dos partidos, a fim de que estes apresentem recla-

mações e protestos sobre os editais e actas que são usados no 
apuramento.

 Os vogais da Frelimo na CNE aprovaram os resultados no 
dia 25 de Outubro, na ausência dos vogais da oposição e dos 
mandatários. E só no dia seguinte, 26 de Outubro, é que con-

vocaram os mandatários, com os resultados já aprovados. 

Brevemente

Um novo conceito de Restaurante e Lounge na capital 
Um novo estilo no coração de Maputo

Págs. 02 e 04

O “sheik” mentiu! O “sheik” mentiu! 

 Quando questionado, o “sheik” Abdul Carimo dis-
se que a sessão do dia 25 Outubro visava apenas 

a aprovação da agenda de trabalho do dia 26 
Outubro e que os mandatários participaram. 

Era tudo mentira.        
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centralização e o 
apuramento ge-
ral das eleições 
de 15 de Outubro 

está envolto numa nebulosa 
maior do que se imagina, e, 
se o Conselho Constitucio-
nal for sério e não dançar a 
música do partido Frelimo, 
a deliberação feita apenas 
pelos nove vogais da Freli-
mo pode ser anulada e, com 
ela, os resultados. É que, 
para além de a sessão de 
25 de Outubro ter violado 
o Artigo 119 da Lei Eleito-
ral, que torna obrigatório 
fazer a centralização com 
base em editais e actas, 
coisa que não aconteceu e 
que obrigou os vogais da 
oposição a abandonarem a 
sessão, há uma outra vio-
lação grave da Lei, que já 
está no Conselho Cons-
titucional como recurso.

As Leis 2/2019 e 3/2019, 
ambas de 31 de Maio, que, 
respectivamente, regulam 
a eleição do Presidente da 
República e dos Deputados 
da Assembleia da Repúbli-
ca e a eleição dos membros 
da Assembleia Provincial e 
do governador de Provín-
cia, determinam que o apu-
ramento geral é feito pela 
Assembleia constituída pelo 
plenário com a presença 
obrigatória dos mandatá-
rios dos partidos políticos.

O n.o 3 do Artigo 144 da 
Lei Eleitoral determina que 
os mandatários dos parti-
dos políticos devem assistir 
aos trabalhos da Assembleia 

e, para o efeito, devem ser 
notificados por escrito, ou 
seja, devem ser convocados 
para a sessão por escrito. 

O objectivo é garantir que 
os mandatários apresentem, 
durante as operações de 
apuramento, reclamações, 
protestos ou contraprotestos 
sobre as actas e os editais 
apresentados, nos termos 
do n.o 4 do mesmo Artigo.

A Lei determina também 

que os trabalhos de apura-
mento geral iniciam-se ime-

diatamente após a recepção 
das actas e dos editais das Co-
missões Provinciais de Elei-
ções e decorrem ininterrup-
tamente até à sua conclusão. 
Isso quer dizer que é uma úni-
ca sessão até à aprovação da 
deliberação dos resultados e 
na presença dos mandatários, 

devidamente notificados.
Acontece que a Comissão 

Nacional de Eleições mar-
cou para o dia 25 de Outubro 
(uma sexta-feira), às 14h00, a 
sessão da Assembleia. Nessa 
sessão, apenas estiveram os 
vogais da CNE. É nesta ses-
são que, violando o Artigo 
199 da Lei Eleitoral, os re-
sultados foram apresentados 
em “PowerPoint” por Bar-
tolomeu Chivava, do STAE, 
sem sequer ter havido editais 
e actas, o que fez com que os 
vogais da oposição, nomea-
damente, Meque Braz (Re-
namo), Latino Ligonha (Re-
namo), Fernando Mazanga 
(Renamo), Celestino Taveira 
da Costa Xavier (Renamo), 
Barnabé Ncomo (MDM), 
Salomão Moyana (Renamo), 
Apolinário João (Renamo) 
e José Belmiro (MDM), vo-
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(Continua na página 04)

tassem contra os resultados 
apresentados no “Power-
Point” e abandonassem a 
sala. Os vogais da oposição 
abandonaram a sala cerca das 
18h00 do dia 25 de Outubro.

Sessão de apuramento 
para inglês ver

Depois de os vogais da 
Frelimo terem aprovados 
os resultados e elaborados 
a deliberação sozinhos, a 
CNE telefonou, cerca das 
18h00, para os mandatários 
dos partidos da oposição, 
comunicando-lhes para par-
ticiparem na Assembleia de 
Centralização Nacional e 
Apuramento Geral, que se 
realizaria no dia 26 de Ou-
tubro (sábado), às 14h00.

Quando os mandatários 
chegaram à Assembleia no 
dia 26 de Outubro, às 14h00, 
é que foram notificados por 
escrito, através do ofício n.o 
306/CNE/221/2019, contra-
riamente ao que diz a Lei. 
Efectivamente, no dia 26 de 
Outubro, às 14h00, já não 
era para participar na As-
sembleia de Centralização 
Nacional e Apuramento Ge-

As manobras do “sheik” que deram 
a vitória à Frelimo e a Nyusi

António Chipanga

António Muacorica

Eugénia Chimpene 

A

Paulo Cuinica

Abílio Diruai
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ral, porque esse processo já 
havia sido feito no dia ante-
rior, 25 de Outubro, quan-
do os vogais da oposição 
abandonaram a sala. Na ver-
dade, a sessão do dia 26 de 
Outubro era um simulacro, 
porque os resultados já ha-
viam sido cozinhados no dia 
anterior, em “PowerPoint”.

Assim, no início da sessão 
do dia 26 de Outubro de 2019, 
os mandatários dos partidos 
Renamo e Nova Democracia 
apresentaram uma questão 
prévia, subscrita pelos parti-
dos MDM, PJDM, AMUSI, 
PODEMOS, PANAMO e 
UDM, relativa à não notifi-
cação para a sessão do dia 
25 de Outubro, e, por exten-
são, (i) aos procedimentos 
de notificação para a sessão 
do dia 26 de Outubro e, por 
consequência, (ii) à relevân-
cia da agenda de trabalho da 
sessão do dia 26 de Outubro.

O presidente da CNE, o 
“sheik” Abdul Carimo, teve 
de mentir, ao informar aos 
mandatários que a sessão do 
plenário da CNE do dia 25 
de Outubro visava apenas a 
aprovação da agenda e dos 
documentos a serem apre-
ciados na Assembleia do dia 
26 de Outubro. O “sheik” 
mentiu porque, na verdade, 
a sessão do dia 25 de Ou-
tubro fez o que deveria ser 
feito no dia 26 de Outubro, 
como constava na notifica-
ção, ou seja, no dia 25 de 
Outubro foram aprovados 
os resultados, sem editais e 
sem actas, na ausência dos 
mandatários e na ausência 
dos vogais da oposição, que 
haviam abandonado a sala.

Nesse dia 25 de Outubro, 
a CNE, composta apenas por 
vogais da Frelimo, nomea-
damente, o “sheik” Abdul 
Carimo, Rabia Valgy, Paulo 
Cuinica, António Chipan-
ga, Rodrigues Timba, An-
tónio Muacorica, Abílio da 

na ausência dos vogais da 
oposição e dos mandatá-
rios, foi apresentada qual-
quer reclamação sobre o 
conteúdo da apresentação 
em “PowerPoint”, ao que 
o “sheik” Abdul Carimo 
respondeu que não iria 
responder à “exposição de 
frustrações e lamentações”.

A deliberação que re-
jeitou a reclamação dos 
mandatários à CNE alega: 
“Como prova, os manda-
tários estiveram presentes 
na sessão, o que significa 
que foram notificados em 
tempo útil, pese embora 
tenham tomado conheci-
mento por via telefónica”. 
Mas o presidente da Comis-
são Nacional de Eleições 
recusou-se a apresentar a 
lista de presenças da sessão 
do dia 25 de Outubro, so-
licitada pelos mandatários, 
porque essa lista não existe.

O “Canal de Moçambi-
que” sabe que a Renamo 
e a Nova Democracia já 
submeteram ao Conselho 
Constitucional um recurso 
para anular a deliberação 
que rejeita a reclamação 
apresentada pelos mandatá-
rios sobre a sua não convo-
cação para a sessão do dia 
25 de Outubro e também a 
deliberação aprovada pelos 
vogais da Frelimo que atri-
buiu a vitória a este partido 
e ao seu candidato. E im-
pugnam a divisão da ses-
são da Assembleia em duas 
partes, uma para os vogais 
da Frelimo aprovarem sozi-
nhos os resultados, e outra 
para os mandatários aparece-
rem como figurantes e dar a 
ideia de que se cumpriu a lei.

(Continuação da página 02)

dos definitivos das eleições.
Na sessão do dia 26 de 

Outubro, e sob a forma de 
questão prévia, os partidos 
políticos Renamo, MDM, 
AMUSI, PODEMOS, 
PJDM, PANAMO, UDM e 
Nova Democracia redigiram 
e remeteram ao plenário, 
pouco antes das 17h00, um 
documento através do qual 
impugnavam as deliberações 
do dia 25 de Outubro pelo 
facto de não terem sido no-
tificados para participarem.

A reclamação remeti-
da ao plenário resultou na 
suspensão dos trabalhos da 
Assembleia para que a Co-
missão dos Assuntos Legais 
e Deontológicos produzisse 
o parecer jurídico para a de-
cisão pela plenária da CNE.

A plenária (tendo apenas 
vogais da Frelimo) só voltou 
a reunir às 22h00 e, no reiní-
cio dos trabalhos, foi entre-
gue aos reclamantes a Deli-
beração n.o 118/CNE/2019, 
de 26 de Outubro, na qual 
os vogais da Frelimo na 
CNE (1) negam provimen-
to ao pedido formuladom 
alegadamente por carecer 
de fundamento legal; (2) 
deliberam prosseguir com 
os trabalhos de centraliza-
ção nacional e apuramen-
to; (3) mantêm a data (27 
de Outubro) prevista para 
o anúncio dos resultados.

O presidente da CNE foi 

Rabia Valgy

Rodrigues Timba

Jeremias Timana

Conceição Diruai, Eugénia 
Chimpene, Jeremias Timana 
e Zauria Abdula (represen-
tante do Governo na CNE, 
sem direito a voto), usurpa-
ram os poderes e competên-
cias da Assembleia, e, além 
da Deliberação que aprovou 
os resultados que deram vi-
tória esmagadora à Frelimo 
e a Filipe Nyusi, aprovaram 
também a publicação, no dia 
27 de Outubro, dos resulta-

questionado pelo manda-
tário da Renamo, Venân-
cio Mondlane, se, na ses-
são do dia 25 de Outubro, 
que aprovou os resultados 

de Moçambiquede Moçambique
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Nas páginas 93 e 94 do relató-
rio da “Kroll” já havia indicações 
sobre como parte do dinheiro das 
dívidas ocultas havia sido aplica-
do em bens de luxo. Uma nota de 
rodapé salta à vista: a opulência 
das viaturas que foram para os 
diferentes indivíduos envolvidos 
no processo. Numa primeira fase, 
foi gasto cerca de um milhão de 
dólares só em compra de viatu-
ras voluptuosas. Entre as mais 
luxuosas, destacam-se três “Jeep 
Grand Cherokee”, quatro “Lexus 
Constatia”, três “Toyota Fortu-
ner”, um “Audi” e um “Land 
Cruiser Prado VX”.

Na semana passada, no Tri-
bunal Distrital de Brooklyn, em 
Nova Iorque, onde é julgado 
Jean Boustani, o gestor da “Pri-
vinvest”, a empresa fornecedora 
dos equipamentos e gestora da 

planilha dos subornos a 
dirigentes moçambicanos, 
foram apresentadas as 
facturas dessas compras. 
As viaturas, afinal, foram 
muitas, num pacote de 
presentes que incluía mil 
garrafas de vinho e cane-
tas de custo milionário.

Uma factura emitida 
por uma empresa sul-afri-
cana com nome a sugerir 
opulência, a “Opulence 
Holding”, com a data de 
18 de Setembro de 2013, 
indicava que a “Abu Dha-
bi Mar LCC”, uma das 
empresas de Iskandar 
Safa, comprou sete viatu-
ras, no valor de 11,7 mi-
lhões de rands. No mesmo dia 18 
de Setembro de 2013, Jean Bous-
tani enviou um “e-mail” ao di-

rector financeiro da “Privinvest”, 

Najib Allam, com a factura, e, no 

corpo do “e-mail” estava escrito: 

“Isto é da conta da EMA-
TUM”.

Na factura, estavam 
listadas sete viaturas de 
luxo: a mais barata cus-
tava um milhão de rands; 
duas “Toyota Land Crui-
ser”, custando aproxima-
damente um milhão de 
dólares cada; uma “Range 
Rover Evoque”, custando 
cerca de dois milhões de 
dólares; quatro “Merce-
des- Benz” (a viatura mais 
cara custou 2,2 milhões 
de rands, e a menos cara 
estava orçada em 1,1 mi-
lhão de rands). Ao todo, 
as sete viaturas custaram 
11,7 milhões de rands, 

o equivalente a 1,3 milhões de 
dólares. A factura foi paga pela 
“Abu Dhabi Mar” mas as viatu-

ras foram enviadas para a EMA-
TUM.

É essa factura que está a criar 
mal-estar na Presidência da Re-
pública. Porquê? As duas via-
turas “Land Cruiser” (de cor 
branca) referidas na factura são 
as mesmas que Filipe Nyusi usou 
durante a campanha eleitoral, a 
que se acrescenta uma viatura 
de marca “Audi A8”, registada 
em nome da “Proindicus”, que 
foi cedida a Filipe Nyusi. Filipe 
Nyisu não é directamente citado 
nas conversas da fraude. Fazem 
referência a “Nuy” ou “New 
Man”, que é descrito como al-
guém num posto superior, que 
estava inicialmente excluído dos 
pagamentos, mas, depois da sua 
ascensão, em 2014 (ano das elei-
ções), a um cargo de relevo, foi 

Dívidas Ocultas 

As facturas dos Land Cruisers que criaram 
mal estar na Ponta-Vermelha...e os vinhos

publicidade

Dois esqueletos humanos
Dois manequins pediátricos
Dois  Braços de transfusão sanguínea e injecção negro
Um manequim para parto
Dois sistemas para sangue
Duas camas medicinais com ou sem manipulador
Uma marquesa para parto
Dois colchões medicinais
Dez lençóis para cama
Quatro biombos articulados
Dois suspensores de soro compostos
Uma carrinha de medicamentos com seis gavetas
Duas carrinhas de medicação
Uma carrinha de roupa suja
Um urinário metálico
Dez cabos de rim
Duas bacias metálicas
Três caixas de esterilização
Cinco tabuleiros com tampa
Três cabos para bisturim
 Trinta pinças

Dez aparelhos para medição de tensão arterial
Dois esfignomanometro para de mercúrio
 Dois esfignomanometro de parede
Um aspirador eléctrico
Dois estereoscópio clínico
Um microscópio electrónico
Dois ambos pediátrico
um manequim de cancro de mama
Um pélvis com gravidez com três partes
Um torço africano masculino e feminino em 24 partes
Um manequim completo masculino e feminino com múltiplas partes

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso e levanta-los no endereço 
asseguir indicado: Av. Eduardo Mondlane nr. 21.231 Bairro Infulene A, 
Cidade da Matola ou pelos  telefones 84 410 47 08 / 84 33 00 464.

2. data final da entrega das propostas será dia 11 de Novembro de 2019.
3. O período da validade das propostas será de 120 dias a contar da data 

limite da entrega das mesmas.
4. Serão contactados os concorrentes das proposta seleccionadas.

Matola, aos 30 de Outubro de 2019
Autoridade Competente

(Ilegivel)

Cuncurso para fornecimento de produtos de ANATOMIA HUMANA
O Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde convida empresas interessadas a submeterem propostas 

FECHADAS e sem garantia provisória para o seguinte concurso.

(Continua na página 18)
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A teoria do “agenda setting”

o calor da Primeira Guerra Mundial, Walter Lippman, escritor e 
jornalista, observou que os cidadãos moldavam a sua opinião e a 
definição de prioridades do que comentar em função do que era 

servido pela comunicação social muito influente controlada pelos grupos 
oligarcas com interesse directo na guerra. Quatro anos depois de a guerra 
terminar, isto é, em 1922, Walter Lippman publicou a sua observação em 
forma de livro, que, desde então, passou a ser obrigatório nas Faculda-
des de Ciências Políticas e de Jornalismo ou Ciências da Comunicação.

O livro tem como título “Public Opinion” (“Opinião Pública” em língua 
portuguesa). A ideia central do livro é a de que os órgãos de comunicação 
social são a principal ligação entre os acontecimentos e as imagens que o 
nosso imaginário projecta sobre esses acontecimentos e que a imprensa 
utiliza estereótipos para simplificar e distorcer o entendimento de uma 
realidade que não podemos ver, ou que a imprensa quer que vejamos.

Quase cinquenta anos mais tarde, dois jornalistas norte-americanos, 
Maxwell McCombs e Donald Shaw, pegaram na tese do livro “Public 
Opinion”, de Walter Lippman, e desenvolveram uma das mais impor-
tantes teorias do campo da comunicação. A chamada “Teoria do Agen-
damento” (do inglês “agenda setting”). Tal como o nome sugere, e com 
base na ideia central de Walter Lippman, essa teoria propõe a ideia de que 
os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os as-
suntos que são veiculados com maior destaque na cobertura jornalística.

Assim, no “agenda setting”, as notícias veiculadas na impren-
sa determinam o que as pessoas pensam sobre determinado as-
sunto, são bem-sucedidas em fazer com que o público pense e 
fale sobre um determinado assunto e não sobre outros. A teoria é 
uma metáfora utilizando a ideia simbólica da nossa agenda física.

Vem este intróito a propósito da forma como a agenda nacional tem 
sido pautada. E a forma como a agenda tem sido colocada tem o condão 
de levar os moçambicanos a pensarem naquilo que é menos relevante.

Para quem é atento, deverá ter-se apercebido de que há uma 
agenda para tornar as eleições um assunto do passado e os cri-
mes eleitorais nelas cometidos um assunto caducado por prescri-
ção. E claro que isso dá algum jeito aos que beneficiam dessa am-
nésia colectiva. Não é por acaso que, em vez de termos notícias 
sobre uma eleição mal resolvida, as notícias falam das felicitações 
vindas da China, da Rússia e de Cuba, grandes potências em maté-
ria de democracia e organização de eleições que nunca tiveram.

Uma actuação atabalhoada do próprio presidente da Comissão 
Nacional de Eleições a chamar o direito de reserva de opinião, por 
não haver condições para classificar as eleições como livres, jus-
tas e transparentes, mesmo depois ter votado a favor da aprovação 
desses resultados que ele próprio não consegue esclarecer, também 
não teve eco. É talvez o único país em que o presidente da Comis-
são Nacional de Eleições diz abertamente que não existem con-
dições para classificar as eleições como justas e, entretanto, tudo 
continua na mesma, como se fosse mais uma declaração qualquer.

De qualquer das formas, que há uma estranha predisposição geral para 
tomar a grande fraude eleitoral que se verificou como um não-assunto. 
Primeiro, a Comissão Nacional de Eleições, ao aprovar um “PowerPoint” 
em clara violação da lei, transformou as eleições em um não-assunto.

O certo é que estamos perante um assunto tão sério quanto as 
eleições com potencialidade de definir como é que vamos viver 
os próximos cinco anos e em que condições, mas está tudo vota-
do à trivialidade. Temos umas eleições em que a maior parte dos 
editais validados têm números superiores ao número de votan-

tes inscritos e todos eles a votarem na Frelimo e no seu candidato.
A lei de que regula a eleição do Presidente da República e dos deputados 

da Assembleia da República determina, no seu Artigo 119, que o apura-
mento geral dos resultados eleitorais é realizado com base nas actas e nos 
editais referentes ao apuramento distrital e de cidade e com base nos da-
dos da centralização recebidos das Comissões Provinciais de Eleições. 
O n.o 3 do mesmo Artigo refere que, caso faltem actas e editais ou outros 
elementos necessários à continuação ou conclusão do apuramento geral, 
o presidente da CNE deve tomar as providências necessárias para que 
a falta seja reparada, num período não superior a vinte e quatro horas.

Ora, informámos, na semana passada, que a sessão que devia ser de 
centralização e apuramento geral violou o Artigo 119, porque não foram 
apresentados editais nem actas e, em vez disso, umas tabelas concebidas 
por um tal Bartolomeu Chichava, chefe do Departamento de Informá-
tica do STAE. Em nenhuma parte da Lei está escrito que os resultados 
são apresentados pelos “Bartolomeus desta vida”. Os resultados vêm 
em actas e com os respectivos editais a fazerem-lhe prova. Isso não se 
verificou e, como se não fosse nada, os resultados foram aprovados.

Outra questão grave é que a sessão de centralização e apuramen-
to geral, que a Lei denomina como “Assembleia”, acontece na pre-
sença dos mandatários dos candidatos, a fim de que estes apre-
sentem protestos como impugnação prévia. Os Artigo 140 e 150 
da Lei que temos vindo a citar determina que os mandatários as-
sistem aos trabalhos de centralização e apuramento geral criando-
-lhes condições, durante as operações de apuramento, para apresen-
tarem reclamações, protestos sobre os quais a Assembleia delibera.

Ora, o que se verificou é que essa Assembleia aconteceu sem a pre-
sença do mandatários, que foram notificados já depois de as operações 
terem sido feitas e com os resultados já aprovados, pelo que não lhes era 
possível apresentar reclamações sobre, por exemplo, ausência de actas 
e editais, porque simplesmente não estiveram na tal sessão. Isto tudo 
não é uma mera coincidência. É tudo muito milimetricamente feito.

E o que espanta é que ninguém fala disso, e isso não constitui 
agenda nacional nem é objecto de notícia, porque o que interessa, 
neste momento, são as felicitações dos chineses, dos russos e dos 
cubanos. E a torrente de notícias que vêm por estes dias são exac-
tamente para que os moçambicanos ignorem tudo isto que é, na 
verdade, a principal agenda, e se concentrem em assuntos triviais.

Há todo um serviço de minimização do gigantesco crime elei-
toral que ocorreu no dia 15 de Outubro e nos dias que se lhe segui-
ram. O que os moçambicanos devem compreender é que a forma 
como a opinião pública está a ser guiada com a torrente de notícias 
que são servidas é exactamente para não nos concentrarmos no que 
é mais importante: a fraude eleitoral. Minimizar o que aconteceu 
é auto-emitirmo-nos um certificado de imbecilidade e aceitar que 
um grupo de pessoas faça o que bem quiser sobre as nossas cabeças.

Para já, o assunto está no Conselho Constitucional. Vai o Conselho 
Constitucional refugiar-se nas excepções e não apreciar os recursos, 
refugiando-se nas habituais formalidades? Depois o Conselho Cons-
titucional estará disponível para arcar com as despesas quando os cida-
dãos não encontrarem justeza na justiça formal e reivindicarem a justi-
ça à sua maneira, como uns órfãos do Estado que devia garantir-lhes a 
tutela jurisdicional efectiva? Cabe ao Conselho Constitucional esco-
lher se quer ser parte do problema ou da solução. Ser parte do proble-
ma é mais simples, mas tem custos altos para o país. Terão de escolher, 
entre o partido Frelimo ou o país e as leis, o que é mais importante. 
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Por Adelino Timóteo
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fraude eleitoral 
não veio por aca-
so, mas para con-
firmar que sem ela 

a vitória de Nyusi não daria 
certa. Moçambique precisava 
de um episódio de dimensão 
colossal, como esta fraude, 
para habilitar-se ao Livro 
dos Recordes, conhecido por 
Guiness Book. Inventando as 
suas regras e padrões eleito-
rais King Nyusi e o partidão 
candidatam-nos agora para 
um livro honroso, por piores 
motivos. Confirma-o a vitó-
ria eleitoral de King Nyusi,  
superando assim o recorde 
do ex-presidente da Libéria, 
Charles King I. King I, con-
venhamos, consta do Livro 
dos Recordes por ter vencido 
a eleição mais fraudulenta 
de toda a história. Ele ven-
ceu com 234 mil votos, em 
1927, quando haviam apenas 
15 mil eleitores registados. 
O recorde detido por King I 
é agora superado por Nyu-
si, pelas seguintes razões:

Noventa dois anos de-
pois, pois que King esta-

va sem concorrente, Nyu-
si conseguiu, que nos 138 
dos 160 distritos fossem 
angariados pelo menos 
282.000 votos falsos para 
si, introduzidos nas urnas.

Nyusi, que em 2014 foi 
confirmado presidente sem 
editais que o testificassem, 
dá agora um salto qualita-
tivo na reeleição. Com as 
suas peripécias mirabolantes 
conseguiu o que o King não 
conseguiu. Em 19 dos 138 
distritos o talentoso Nyu-
si conseguiu uma afluência 
de acima de 75% e mais 
de 80% dos votos, para si.

O engenhoso Nyusi con-
seguiu superar o abismado 
King: na gigantesca fraude 
nunca vista, de todo o país 
conseguiu mais votos para 
Presidente do que os que 
seriam para a Assembleia 
da República. Todos os vo-
tos extras foram para ele.

Segundo o Centro de Inte-
gridade Pública, Nyusi (que 
confiou na fraude desde o iní-
cio) conseguiu ser mais forte 
e popular que o seu partido. 

ram: a invalidação de 25 
mil votos de outros con-
correntes da oposição.

Nyusi conseguiu que pelo 
menos três mil observadores 
idóneos não conseguissem 
obter credenciação, bloquean-
do assim qualquer perspectiva 
de estes conferirem a fraude 
no vasto território nacional.

Com a sua máquina repres-
siva, o conseguidor Nyusi 
conseguiu que os seus Dra-
gões da Morte assassinassem 
um casal em Tete (dia 14) e um 
reputado activista em Gaza.

Qual filho pródigo, King 
Nyusi conseguiu ainda ma-
nipular Miguel Mabote, líder 
de um partido sem membros 
e lugar-tenente do partidão, 
também porta-voz de uma 
coligação de partidos extra-
-parlamentares sem expressão 
numa ruela qualquer do país, 
a reconhecer a sua vergonhosa 
vitória, como que para lavar 
o seu rosto na bacia de Pila-
tos, ademais abstraindo que o 
King da nossa casa conseguiu 
reeleger-se jogando sobre o 
seu povo  a cartada de pri-

sões arbitrárias, ataques com 
gás lacrimogénio, violando o 
Acordo de Cessação de Hos-
tilidades e Paz Definitiva as-
sinado muito recentemente.

King Nyusi conseguiu pro-
mover estado de guerra no 
dia das eleições. Conseguiu 
que muitos “apoiantes” seus, 
gente depauperada pelos 43 
anos da endocolonização do 
país, dedicasse a preencher 
os boletins de votos usados 
no enchimento de urnas. As 
fotos circulam vergonho-
samente nas redes sociais.

O país deve reservar um 
diadema para o King por-
que como Rei da fraude 
conseguiu o que o partido 
não conseguiu anterior-
mente: festejar uma vitória 
cheia de vícios insanáveis.

Viva King Nyusi, o herói 
da fraude! Viva King Nyusi 
que fará tudo para dar certo 
o repatriamento do seu com-
parsa Manuel Chang! Fará 
tudo para que que dê certo 
a impunidade dos demais 
agentes da dívida oculta!

de Moçambique

O conseguidor King Nyusi

Em 138 dos 160 distritos Fi-
lipe Nyusi angariou 267000 
votos a mais nas eleições 
presidenciais do que a Freli-
mo nas eleições legislativas.

Uma pergunta que exi-
ge uma reflexão séria: 
como Nyusi conseguiu ser 
um génio, iludir o homem 
médio moçambicano, ele 
que tem extremas dificul-
dades de se comunicar?

Com um universo de po-
tenciais eleitores escritos 
estimados em 12 milhões, o 
conseguidor Nyusi (passem-
-me o pleonasmo) conseguiu 
ter 300 mil eleitores fantas-
mas, só em Gaza. Em Gaza, 
onde havia fraca afluência no 
dia de votação, Nyusi, através 
dos seus criminosos lugares-
-tenentes (polícias, agentes 
do SISE, do STAE, CNE, 
Observadores fantasmas com 
a bandeira oculta do partido), 
conseguiu que ao fim do dia 
da votação, os números lhe 
fossem favoráveis, nalgumas 
mesas em cem por cento.

Só o Nyusi conseguiu o 
que outros (des)consegui-

A

(Para ler escutando a canção do partidão: “Nyusi, eu confio na fraude / com a fraude, 
King Nyusi, tudo dá certo”)
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nível de enchimen-
tos e outro tipo de 
fraude eleitoral per-
mitiu que o partido 

Frelimo e o seu candidato, Fi-
lipe Nyusi, atingissem núme-
ros de tal ordem que deixam 
os militantes mais honestos 
assustados porque, em demo-
cracia, isso não pode aconte-
cer. Não há nem pode haver 
qualquer investimento, quer 
humano, quer financeiro, que 
justifique uma vitória, exage-
radamente, assim tão volumo-
sa e, grandemente, escanda-
losa. Poucos líderes africanos 
entram na história dos seus 
países por bons motivos – se 
não são ditadores e patronos 
de esquadrões da morte que 
dizimam os adversários do 
regime, são gatunos, calotei-
ros e fraudulentos de eleições.

Charles King, do partido 
Verdadeiro Whig, presidente 
da Libéria entre 1920 e 1930, 
entrou no Livro dos Recor-
des por ter protagonizado 
uma monumental fraude. Ele 
foi eleito por 234 mil votos, 
quando haviam sido inscri-
tos apenas 15 mil eleitores. 
Charles King, tal como Filipe 
Nyusi, manteve-se no poder 
na base de fraude que rondou 
1560%. Isso encaixa na teoria 
e práticas da Frelimo, que diz 
que o que conta são os votos 
depositados na urna e não os 
eleitores inscritos. Esta lei foi 
feita para permitir a execução 
de fraude massiva, como fi-
cou provado nas eleições de 
15 de Outubro de 2015 e vin-
cado pelo presidente da Co-

missão Nacional de Eleições, 
o “sheik” Abdul Karimo.

Esta prática tem facilitado 
bastante o partido Frelimo 
que, de eleição em eleição, 
comete atrocidades que insis-
tem em chamar de eleições 
democráticas aplaudidas por 
países  que têm os olhos pos-
tos nos nossos recursos. As 
fraudes não honram a África 
nem os povos dos países diri-
gidos por governos emergidos 
de práticas antidemocráticas, 
como golpes de estado, en-
chimentos de urnas com votos 
falsos, intimidações de polí-
cia, restringimento de territó-
rios à oposição pelo partido 
governamental ou resultante 
da desigualdade de oportuni-
dades de financiamentos, de 
acesso desigual às facilidades.

As fraudes que a Frelimo 
vem protagonizando deson-
ram o povo e desprestigiam os 
processos eleitorais que mais 
parecem um jogo de batota 
que outra coisa. Não podem 
ser levados a sério. A serie-
dade de um país vê-se pela 
postura dos seus governantes. 
Nenhum país pode levar a sé-
rio dirigentes que emergem de 
eleições fraudulentas. Quem 
persistir continuar no poder ou 
tentar alcançar o poder através 
de fraudes não pode ser sério. 
É o mesmo que confiar as cha-
ves de um armazém a um la-
drão. Ele, ao invés de guardar, 
vai roubar. Aí o culpado será o 
dono do armazém, que é o povo.

Quando o povo se mantém 
sereno como se o processo 
eleitoral tivesse corrido bem 

ou segundo as leis, o culpado 
será, única e exclusivamente, o 
povo que nada faz para mudar 
o rumo da sua história. O povo 
tem que ser actor activo do seu 
destino e não um mero espec-
tador ou um votou e ficou a es-
perar pelos resultados em casa, 
como têm apelado e ameaçado 
os ajudantes das fraudes elei-
torais. As mudanças só pode-
rão acontecer quando o povo 
tiver coragem suficiente para 
desafiar o seu próprio medo.

Não serão os norte-america-
nos nem os europeus a virem 
nos ajudar a remover os esper-
tos que se pretendem eternos 
governantes sem o merecer. O 
povo tem de “tomar de acor-
dar o seu destino”, como dizia 
o escritor português, Guerra 
Junqueiro. Não serão os ob-
servadores internacionais que 
virão tirar o povo do fundo do 
poço. Eles poderiam ajudar a 
recomendar aos seus governos 
para não felicitarem os fraudu-
lentos, mas o papel decisivo 
cabe ao povo a quem os calo-
teiros roubam e espezinham.

Os observadores da CPLP 
da SADC, respectivamente 
Comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa e Comu-
nidade de Desenvolvimento 
de África Austral, cabem no 
mesmo saco de lixo. São eles 
que correm a elaborarem fal-
sos relatórios onde  contam 
que as eleições foram livres, 
justas e transparentes, depois 
de saborearem o nosso cama-
rão com vinho verde amadu-
recido. Os observadores da 
CPLP e da SADC não trazem 

nenhuma mais-valia aos nos-
sos processos eleitorais. Eles 
não conseguem desligar-se 
das agendas dos regimes dos 
seus países, muitos dos quais 
detestados pelos seus povos.

Os governos que represen-
tam os tais observadores estão 
interessados que, nos  nossos 
países, permanecem regimes 
autoritários. Os povos que-
rem governos comprometidos 
com a causa da maioria da 
sua população e não simples 
fantoches agarrados ao poder 
por meio de manobras eleito-
rais. Os fraudulentos assaltam 
o poder para servirem os seus 
interesses. Veremos a ginás-
tica que o governo de Filipe 
Nyusi vai encetar para libertar 
os indivíduos, aparentemen-
te, no âmbito da corrupção e 
das dívidas inconstitucionais. 
Nyusi não pode agir contra ele 
próprio porque a corrupção e 
a fraude faze parte da sua es-
sência. Nenhum corrupto con-
tra os seus colegas. Esperar 
que isso aconteça é o mesmo 
que esperar que um corvo 
vá ao hospital doar sangue.

Os povos querem paz, tran-
quilidade e desenvolvimento. 
Estes pressupostos não podem 
ser assegurados por gover-
nos saídos de eleições mani-
puladas. Moçambique está 
atrasado e isso não se deve à 
falta de recursos. Temos car-
vão mineral, ouro, areias pe-
sadas, madeiras, porém, falta 
um governo que trabalhe para 
o bem-estar das populações. 
Passam 44 anos depois que o 
país alcançou a independência 

nacional, ao invés de melho-
rias na vida das populações, 
nota-se um enorme retrocesso 
económico, dando a entender 
que a independência seja coi-
sa ruim. A independência é 
coisa muito boa e histórica. O 
que está mal é a maneira como 
o país está sendo governado.

O povo tem de se esforçar 
para mudar o factor do mal, 
que é o partido Frelimo que 
tem conduzido o nosso país 
ao descalabro económico e 
social. Antes que a Frelimo 
volte a instalar um pensamen-
to único, é urgente que seja 
afastada do poder. Antes que 
reintroduza o sistema mul-
tipartidário, repudiemo-lo 
com manifestações gigantes.

A pouca experiência que te-
mos em manifestações públi-
cas ensinam-nos que o regime 
da Frelimo sempre se socorreu 
da violência policial para sufo-
car os manifestantes, diferente 
do que temos visto em Hong 
Kong, Espanha, França onde as 
manifestações decorrem meses 
seguidos sem um único óbito.

A  polícia, nos países demo-
cráticos, foi treinada para não 
atirar a matar a população. 
A manifestação é um direito 
que assiste aos cidadãos. Os 
regimes totalitários matam os 
manifestantes.  No dia em que 
o povo se manifestar, haverá 
um banho de sangue. A FIR/
UIR terá muita bala a despen-
der contra os manifestantes. 
Frelimo é perniciosa, virou um 
obstáculo ao desenvolvimen-
to socio económico do país.

de Moçambique
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Tribunal Supre-
mo da África do 
Sul, divisão de 
Gauteng, em Joa-

nesburgo, decidiu anular, na 
passada sexta-feira, a decisão 
do ex-ministro da Justiça sul-
-africano, Michael Masutha, 
de extraditar Manuel Chang 
para Moçambique, como res-
posta a um recurso do actual 
ministro da Justiça, Ronald 
Lamola, que havia revogado 
a decisão do ministro ante-
rior, ou seja, Manuel Chang, 
por enquanto, não vai nem 
para os Estados Unidos nem 
para Maputo. Volta à res-
ponsabilidade do ministro da 
Justiça, tal como refere a Lei 
de Extradição sul-africana.

Assim, o tribunal remeteu 
ao ministro da Justiça, Ro-
nald Lamola, para tomar a 
nova decisão sobre a extradi-
ção de Manuel Chang, negan-
do provimento a um recurso 
de Manuel Chang apoiado 
pela Procuradoria-Geral da 
República de Moçambique 
para mandar o ex-ministro 
das Finanças para Maputo.

Se é certo que quem provo-
cou a reviravolta no caso foi 
o actual ministro Ronald La-
mola, é muito provável que a 
decisão que virá a tomar seja 
mandar Manuel Chang para 
os Estados Unidos, porque, 
no recurso que remeteu ao tri-
bunal criticou o seu anteces-
sor, levantando até a hipótese 
de ter havido corrupção na 
decisão que mandava Manuel 
Chang para Maputo, que até 
foi tomada no último dia em 
que Michael Masutha ocupa-
va o cargo de ministro da Jus-
tiça, antes de ser substituído.

No seu recurso para o Tri-
bunal Supremo, Ronald La-
mola disse que a extradição de 
Manuel Chang para Maputo 
seria inconsistente com as 
suas obrigações, ao abrigo da 

10

Nacional

Tribunal Supremo sul-africano devolve o caso da 
extradição de Manuel Chang a Ronald Lamola

E o Fórum de Monitoria do Orçamento diz que a Frelimo é um factor de risco.

Lei de Extradição, e também 
uma violação do Protocolo 
da SADC e pouco contribuía 
para a luta contra a corrupção.

“Ressalvo que é público 
que o Sr. Chang é um antigo 
Ministro das Finanças do Go-
verno de Moçambique. Ele 
é membro da Assembleia da 
República. Pelo artigo 174 da 
Constituição Moçambicana e 
pelos artigos 13 e 17 do Esta-
tuto dos Deputados, goza de 
imunidade de prisão, deten-
ção e acusação, a menos que 
essa imunidade tenha sido 
suspensa ou revogada pelo 
Parlamento moçambicano”, 
lê-se no ofício de Ronald La-
mola enviado ao Tribunal Su-
premo para travar a vinda de 
Manuel Chang para Maputo.

O documento faz referên-
cia que, em 20 de Fevereiro 
de 2019, Herman Van Heer-
den, o principal conselheiro 
jurídico e director-chefe no 
Departamento de Relações 
Jurídicas Internacionais do 
Ministério da Justiça da Áfri-
ca do Sul, dirigiu uma carta 
formal à Procuradoria-Geral 
da República de Moçambique 
solicitando esclarecimentos 
sobre alguns aspectos do pe-
dido de extradição por par-
te do Ministério Público de 
Moçambique. Ele pediu que 
a Procuradoria-Geral da Re-

pública moçambicana confir-
masse se a extradição de Ma-
nuel Chang foi solicitada por 
haver alguma acusação cri-
minal, e, se houvesse, solici-
tava que a Procuradoria-Ge-
ral da República fornecesse 
uma cópia da tal acusação.

Em resposta, o Gabine-
te da procuradora-geral da 
República de Moçambique 
enviou uma carta datada de 
21 de Fevereiro de 2019. A 
Procuradoria-Geral indicou 
que o objectivo da extradição 
solicitada era a responsabili-
zação administrativa, civil e 
criminal de Manuel Chang, 
mas não incluiu nessa respos-
ta qualquer acusação contra 
este. Esclareceu que nenhu-
ma acusação formal havia 
sido deduzida contra Manuel 
Chang e que mais investiga-
ções e informações ou provas 
estavam a ser reunidas contra 
ele e outros co-arguidos. A 
resposta dizia também que 
Manuel Chang recebeu su-
bornos de uma entidade que 
parece ser uma empresa bra-
sileira [NR: “Odebrecht”].

Com estas explicações 
que davam clara indicação 
de que não havia intenção 
do lado de Moçambique 
de responsabilizar Manuel 
Chang, mas sim evitar a sua 
ida para os Estados Unidos, 

o novo ministro da Justi-
ça da África do Sul, Ronald 
Lamola, revogou a decisão 
do seu antecessor e, para tal, 
teve o parecer jurídico do ju-
rista Andre Thomashausen.

FMO congratula-se com 
a decisão do Tribunal 

Supremo
A organização não-go-

vernamental moçambica-
na Fórum de Monitoria do 
Orçamento, que é parte do 
processo como “amiga do 
tribunal”, cujo requerimento 
a contestar a decisão de Mi-
chael Masutha foi apoiada por 
Ronald Lamola, congratulou-
-se com a decisão tomada pelo 
Tribunal de Gauteng de anular 
a decisão do ex-ministro Mi-
chael Masutha e espera que, 
em breve, o ministro Ronald 
Lamola possa pronunciar-se 
no sentido de extraditar Ma-
nuel Chang para os Estados 
Unidos da América, onde po-
derá, conjuntamente com Jean 
Boustani e outros implicados 
no endividamento ilegal de 
Moçambique, ser submetido a 
um julgamento sério e justo, 
que permita responsabilizar 
os infractores, esclarecer os 
contornos deste calote e lim-
par o nome de Moçambique.

A expectativa do Fórum de 
Monitoria do Orçamento é que, 
tendo em conta as evidências 
que estão a ser apresentadas no 
julgamento de Jean Boustani, 
que está em curso no Tribunal 
de Brooklyn, em Nova Iorque, 

O
  atias Guente

mtsgnt@gmail.com
M

o ministro da Justiça sul-afri-
cano possa perceber que não 
existem condições de impar-
cialidade jurídico-legal para o 
julgamento de Manuel Chang 
em Moçambique tendo em 
conta que o sistema de Justiça 
moçambicano é largamente 
influenciado pelo Governo 
do dia, cujo partido no poder 
está seriamente implicado na 
fraude das dívidas ilegais, 
tendo recebido 10 milhões de 
dólares norte-americanos de 
suborno pela fraude, segun-
do documentos apresentados 
no tribunal norte-americano.

Segundo o Fórum de Moni-
toria do Orçamento, é preci-
so lembrar que o partido Fre-
limo aprovou, na Assembleia 
da República, a inclusão das 
dívidas ilegais nas Contas do 
Estado, mesmo reconhecen-
do que houve abuso de con-
fiança pelos detentores do 
poder público envolvidos no 
calote e que instituições so-
beranas foram contornadas.

“Provas apresentadas em 
sede do Tribunal de Brooklin 
mostram que Manuel Chang 
recebeu 10 milhões de dóla-
res, para além de ter sido a 
pessoa que propôs o uso de 
garantias soberanas para con-
tornar a impossibilidade do 
Ministério da Finanças, que 
dirigia, de assinar contratos 
com o Credit Suisse”, lê-se 
no comunicado do Fórum 
de Monitoria do Orçamento.

de Moçambiquede Moçambique
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CONSELHO MUNICIPAL

Aviso
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO 

DA CORRIDA CITYRUN 10K
No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em parceria com 
o FNB Moçambique, vai realizar, a 10 de Novembro, uma corrida de dez quilómetros, denominada FNB MAPUTO 10k 
CITYRUN . 

A prova tem a partida prevista para as 7.30 horas em frente à sede da Administração do Distrito Municipal KaTembe e 
terminará na Praça da Independência. 

Para dar lugar ao evento, a edilidade, em coordenação com a Administração Nacional de Estradas (ANE), comunica a 
todos os munícipes, em geral, e aos automobilistas, em particular, que o tráfego estará condicionado, Domingo, dia 10 
de Novembro de 2019, a partir da Administração do Distrito Municipal KaTembe, passando pela Rotunda e ao longo 
da faixa Esquerda da Ponte, no sentido KaTembe -Maputo; assim como nas avenidas da Organização das Nações Unidas 
(OUA), das Estâncias, 25 de Setembro até ao entroncamento com a Avenida Samora Machel em direcção à Praça da 
Independência.  

O condicionamento vai obedecer ao seguinte horário:

ll Das 05H:00 às 09H:00 – Encerramento da Rua da Administração do DM KaTembe (Perímetro de início da corrida);

ll Das 7H:30 às 8H:00 - Encerramento da Rotunda da KaTembe (junto à Portagem);

ll 8H:00 - Abertura do trânsito na faixa direita da Ponte, no sentido KaTembe -Maputo;

ll Das 8H:00 às 9H:00 - O trânsito vai fluir nos dois sentidos, na faixa esquerda da Ponte, no sentido KaTembe-
Maputo;

ll Das 8H:00 às 9H:20 - Trânsito condicionado nos viadutos de acesso a ponte no sentido KaTembe-Maputo; 

ll Às 9H:30 – É retomada a circulação normal na Ponte em ambos sentidos; 

ll Das 8H:20 as 10H:30 – Fecho da faixa esquerda da Av. Organização das Nações Unidas, no sentido Motor Care-
Praça 16 de Junho;

ll Das 8H:20 às 10H:30 - É interdita a circulação na Av. das Estâncias;

ll Das 8H:30 às 10H:30 – Tráfico condicionado na Av. 25 de Setembro, na faixa esquerda no sentido norte-sul, a 
partir do Cruzamento da Av. das Estâncias até à Av. Samora Machel;

ll Das 10H:30 às 12H.00 - O tráfico estará fechado na Av. Samora Machel, a partir do entroncamento com a Av. 25 
de Setembro até à Praça da Independência 

Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período em referência, será observado o plano de gestão de 
tráfego, projetado para o efeito.

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem muita atenção para a sinalização temporária 
a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir o congestionamento de viaturas nos troços 
indicados.

Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas e outros utentes das vias acima mencionadas, o 
Conselho Municipal de Maputo e a Administração Nacional de Estradas apelam a compreensão e colaboração de todos.

132 Anos: Vamos todos “Txunar” Maputo
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CONSELHO MUNICIPAL

Aviso 
TRÁFEGO CONDICIONADO NA AVENIDA SAMORA 

MACHEL E NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Maputo (CMM) 
informa que o tráfico rodoviário estará condicionado na Avenida Samora Machel, na Praça da Indepen-
dência e em todas as vias de acesso e saída da mesma, entre os dias 7 e 11 de Novembro corrente para dar 
lugar às actividades de preparação e comemorativas da efeméride. 

Com efeito, a partir das 12.00 horas do Dia 7 de Novembro, a circulação de automóveis e outros veículos 
motorizados estará condicionada na Avenida Samora Machel, a partir do cruzamento com a Avenida 25 
de Setembro até à Praça da Independência. 

Igualmente, o tráfico da Praça da Independência estará fechado a partir da esquina entre as Avenidas 
Olof Palme e Ho Chi Min, assim como entre esta avenida e a Av. Karl Marx e Josina Machel.  

O Conselho Municipal informa ainda que entre as 06.00 horas do Dia 09 até às 06.00 horas do dia 11 
de Novembro, o trânsito rodoviário estará fechado na Av. Samora Machel, a partir do cruzamento com 
a Av. 25 de Setembro e em todos os acessos e saídas da Praça da Independência. 

A circulação rodoviária também estará condicionada na Av. 10 de Novembro no dia 08 de Novembro 
e encerrada nos dias 09 e 10, no troco entre a Praça Robert Mugabe ate à Rua Obadias Muianga (em 
frente ao Gabinete do Primeiro-Ministro). 

O encerramento desta via surge para dar lugar as actividades da feira desportiva e cultural que terá lugar 
neste espaço, no âmbito das celebrações do 10 de Novembro, Dia em que Maputo completa 132 anos 
da sua elevação à categoria de cidade. 

Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período em referência, será observado o plano 
de gestão de tráfego, projectado para o efeito: 

ll O Conselho Municipal vai, excepcionalmente, abrir a circulação rodoviária, nos dois sentidos, na 
Avenida Vladimir Lenine, no troço entre as Avenidas 24 de Julho e 25 de Setembro. 

ll O Acesso ao Jardim Tunduru deverá, neste período, ser feito a partir dos portões que se encon-
tram na Av. Vladimir Lenine. 

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem muita atenção para a sinaliza-
ção temporária a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir o congestio-
namento de viaturas nos troços indicados.

Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas e outros utentes das vias acima 

mencionadas, o Conselho Municipal de Maputo apela a compreensão e colaboração de todos.

132 Anos: Vamos todos “Txunar” Maputo  



Canal de Moçambique | quarta-feira, 06 de Novembro de 2019

Nova Democracia mostraram 
ao “Canal de Moçambique”, os 
dezoito delegados estavam de-
vidamente credenciados quando 
foram detidos, mas os presiden-
tes das Mesas tinham instru-
ções para dizer que as creden-
ciais que traziam eram falsas.

“O único ‘crime’ cometido por 
esses jovens é o desejo de moni-
torar as eleições. A realidade é 

que Moçambique vive um filme 
de terror chamado eleições, que, 
na realidade, é um teatro repre-
sentado pelo partido no poder”, 
disse-nos Quitéria Guirengane.

Segundo o partido Nova De-
mocracia, no dia 15 de Outubro, 
cerca das 7h00 do dia da vota-
ção, o director do Secretariado 

Técnico de Administração Elei-
toral local foi com a Polícia a to-
das as Assembleias de Voto para 
expulsar todos os delegados, 
prendendo todos os dezoito.

A ordem era clara: não de-
veria haver controle, para 
permitir a fabricação dos re-
sultados. Para comprovar a 
detenção e, posteriormente, le-

14

Centrais

Desde o dia das eleições

ezoito delegados 
de candidaturas 
do partido Nova 
Democracia con-

tinuam detidos no distrito do 
Guijá, na província de Gaza, 
desde o dia das eleições, com 
a fabricada alegação de que 
eram portadores de credenciais 
falsos. Mas a verdade é que 
foram detidos por ordens do 
partido Frelimo, porque pre-
tendiam fiscalizar a votação.

Trata-se de Adelino da Silva 
(25 anos) Jeremias P. Ngove-
ne (25 anos), Nelson J. Tivane 
(25 anos), Joaquim A. Mula 
(25 anos), Moisés A. Ubisse 
(19 anos), Isac M. Mapsanga-
nhe (38 anos), Castro L. Ma-

fudza (23 anos), Chaulidio J. 
Buque (21 anos), Efigénia V. 
Monjane (20 anos), Hélio A. 
Cuinica(20 anos), Sousa F. 
Castiano (20 anos), Requis-
son F. Sitoe (33 anos), Zaida 
A. Sitoe (37 anos), Ivone P. 
Chovene (23 anos), Sónia H. 
Chovele (29anos), Nelson A. 
Cucunha (25 Naos), Assumina 
J. Nhazimo (22 anos) e Quel-
da V. Chivambo (35 anos). 

Na segunda-feira da sema-
na passada, 27 de Outubro, o 
Tribunal Judicial do distrito 
do Chókwè, na província de 
Gaza, rejeitou o recurso apre-
sentado pela partido Nova 
Democracia para libertá-los.  
Os delegados foram detidos 
pela Polícia sob orientação 

do Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral. As 
mães dos presos políticos 
foram até à casa do adminis-
trador do Chókwè, considera-
do como um dos cérebros da 
operação das detenções em 

massa, para exigirem a liber-
tação dos jovens, mas em vão. 
O administrador, quando sou-
be que os familiares dos pre-
sos iam a sua casa, saiu de lá.

Cerca de duzentos delegados 
de candidatura do partido Nova 
Democracia, devidamente cre-
denciados, foram expulsos 
pela Polícia e pelo director 
do STAE das Mesas de Voto 
onde estavam afectos no dia 

da votação, alegadamente por 
possuírem credenciais falsas.

O STAE emitiu 282 cre-
denciais para os delegados de 
candidatura do partido Nova 
Democracia no dia 11 de Ou-
tubro. “O processo de creden-
ciação em Gaza foi tão difícil 
que tivemos de solicitar à CNE 
em Maputo para resolver o 
assunto”, disse a mandatária 
nacional do partido Nova De-
mocracia, Quitéria Guirenga-
ne. “Só conseguimos levantar 
as credenciais um dia antes da 
votação e, estranhamente, o 
STAE vem dizer que as creden-
ciais eram falsas”, acrescentou.

Segundo documentos le-
gais que os juristas do partido 

D

Desde o dia das eleições

Dezoito membros do partido Nova Democracia 
continuam detidos ilegalmente em Gaza

Sousa Castiano Chaulidio J. Buque

Sónia Chovele

Isac Mapsangahe

Nelson Tivave

Requisson F. Sitoe
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Centrais

Desde o dia das eleições

Desde o dia das eleições

Dezoito membros do partido Nova Democracia 
continuam detidos ilegalmente em Gaza

galizar a prisão, eles disse-
ram que os delegados tinham 
credenciais não reconhecidas.

O partido Nova Democracia 
diz que a declaração é falsa, 
porque as credenciais, seme-
lhantes às que foram emitidas 
em todas as províncias, têm 
carimbo dos órgãos eleitorais.

Acontece que a Polícia 
está a pressioná-los para 
confessarem que as creden-
ciais são falsas. (Redacção)

 de Moçambiquede Moçambique
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Canal de Empresas e Marcas

Profissionais de tecnologias de informação e 
comunicação debatem manutenção de infra-estruturas

“Incubadora de Ne-
gócios” do “Stan-
dard Bank” acolheu 
recentemente um 

debate sobre a manutenção de 
infra-estruturas de tecnologias 
de informação e comunicação, 
durante o qual profissionais 
da área apontaram a necessi-

dade de as pequenas e médias 
empresas e as “startups” ter-
ceirizarem a gestão e manu-
tenção dos serviços inerentes 
à tecnologia para poderem 
concentrar-se no seu negócio.

Durante o debate, organiza-
do pela “Tic Tech Talk”, em 
parceria com a Associação 

Moçambicana de Profissio-
nais e Empresas de Tecnolo-
gias de Informação, os ora-
dores consideraram que, ao 
chamar para si a responsabi-
lidade de gerir e manter infra-
-estruturas de tecnologias de 
informação e comunicação, as 
pequenas e médias empresas 
podem perder a concentração 
da atenção no seu negócio e, 
consequentemente, não obter 
retornos do seu investimento.

“As pequenas e médias em-
presas devem deixar os profis-
sionais tratarem disso. As em-
presas de tecnologia investem 
elevadas somas de dinheiro 
na criação de ‘data centers’ e 
infra-estruturas esenciais ne-
cessárias para que as pequenas 
e médias empresas trabalhem, 
ou seja, elas absorvem o maior 

‘stress’ em termos de investi-
mento, habilidades necessárias 
para a gestão e manutenção, 
técnicos e segurança”, disse 
Eugénio Novele, director técni-
co da “Internet Solutions Mo-
çambique”, e acrescentou que 
a vantagem da terceirização 
destes serviços é que as peque-
nas e médias empresas passam 
a dedicar-se exclusivamente ao 
seu negócio. “Elas passam a ter 
mais tempo para se preocupa-
rem com o mercado e a con-
corrência, e com o que acon-
tece na sua área de negócio.”

“Já temos, no país, empresas 
que fazem isso, com ‘clouds’ 
e sistemas locais. Conferem 
maior flexibilidade em termos 
de conectividade e permitem 
que as pequenas e médias em-
presas se foquem naquilo que 

é o seu dia-a-dia”, afirmou.
Na ocasião, Célia Hofmeis-

ter, directora executiva da 
“Tsolnet Moçambique”, apelou 
às pequenas e médias empre-
sas e “startups” nacionais que 
actuam na área das tecnologias 
de informação e comunicação 
para firmarem parcerias com 
empresas experientes e de cré-
ditos reconhecidos para presta-
rem serviços às multinacionais.

Em paralelo, devem inves-
tir na formação para, a médio 
ou longo prazo, serem autóno-
mas. “As parcerias devem tra-
zer conhecimento, experiência 
e, acima de tudo, segurança. 
Acredito que temos bastante 
potencial no país, mas precisa-
mos de estar expostos às tecno-
logias e investir na formação.”

de Moçambique  
publicidade

CONDOMÍNIO
Localizado na Rua Dona Maria II n º 138 – Bairro 

SOMMERSCHILD – MAPUTO, MOÇAMBIQUE.

Constituído por 4 pisos:
Piso1  
Cave com 112 m2, divisão única ampla com casa de banho 
privativa e bancada de cozinha. Iluminação natural com 
janelas para a parte traseira da casa.
Piso 2 
R/Chão com 242 m2, constituído por sala de estar ampla, 
escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de banho 
privativa e uma cozinha.
Piso 3
Primeiro andar com 258 m2, constituído por sala de estar 
ampla, escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de 
banho privativa e uma cozinha.
Piso 4
Segundo andar com 200 m2, constituído por sala de estar 
ampla, 3 quartos, dos quais dois com casa de banho privativa 
e uma cozinha. Possui varanda para a frente e acesso com 
escadas a terraço de 188 m2 com vista de mar no qual 
também existe um sótão.

Nas traseiras do edifício existe um jardim com acesso a 
uma casa de banho e uma área de serviço constituída por 3 
quartos com uma casa de banho de serviço comum.

Espaço de estacionamento para 6 carros.

Condomínio vedado nas traseiras e à frente, com portão de 
acesso e guarita na entrada.

Contactos:
00 351 966647582 | 00 351 966264002 e
00258 848397947 | 00258 848649497 - José Nóvoa e Carla Granja
granjanovoa@gmail.com   

A
Jeremias NgoveneNelson Cucunha Hélio Arão Moisés Ubisse
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bafejado com várias presentes, 
que incluem valores monetários, 
conforma a planilha de Boustani 
apresentada pelo FBI no Tribunal 
de Brooklyn.

Em 27 de Março de 2015, Do-
minic Schultens, cidadão alemão 
que saiu do “Credit Suisse” para 
trabalhar na “Palomar”, do grupo 
“Privinvest”, comunicou num 
“e-mail” enviado para Cristina 
Matavele, que era directora-geral 
da EMATUM, para António Car-
los do Rosário, que era presiden-
te do Conselho de Administração 
da EMATUM, e para Maria Isal-
tina Lucas, que era vice-ministra 
das Finanças, que as viaturas ad-
quiridas em 2013 na “Opulence 
Holding” foram pagas pela “Abu 
Dhabi Mar” para a EMATUM. 
Isso foi num momento de apa-
rente crispação entre a EMA-
TUM e a “Privinvest”.

“Cristina, a Abu Dhabi Mar 
está a investigar este assunto, 
mas, como está, eles acreditam 
que esse valor foi remetido a 
uma empresa chamada Opulence 
Holding, a pedido da EMATUM. 
Acho, portanto, que a Opulence 
Holding pode ter fornecido al-
guns bens ou serviços a vocês e a 

ADM pagou esse valor em vosso 
nome. Eles ainda estão investi-
gando o assunto, e eu voltarei 
com mais informações assim que 
puder”, escreveu Dominic Schul-
tens, tendo anexado a factura das 
sete viaturas.

As canetas de custo milionário
Em Abril de 2012, a “Privin-

vest” ainda tentava convencer 
Armando Guebuza, que era o 
Presidente da República, a apro-
var o projecto de protecção da 
zona económica exclusiva, que 
seria a base para a contratação 
das dívidas ocultas. 

Teófilo Nhangumele prometeu 
organizar, em Maputo, encontros 
com dirigentes dos sectores mi-
neiro e de hidrocarbonetos, para 
uma delegação da “Privinvest”, 
chefiada por Jean Boustani.

“Irmão (...) organizarei duas reu-
niões, uma com o director nacional 
de exploração do Instituto Nacio-
nal do Petróleo e outra na Direcção 
Nacional de Geologia. Talvez uma 
outra com o Presidente da Empre-
sa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH). Essas reuniões devem ser 
suficientes para dar aos nossos 
potenciais investidores uma ideia 

clara das oportunidades”, escre-
veu Teófilo Nhangumele para Jean 
Boustani, num “e-mail” datado de 
27 de Abril de 2012, interceptado 
por agentes do FBI.

Jean Boustani respondeu afir-
mativamente, prometendo trazer 
canetas caras para dizer “obriga-
do” aos directores com quem se 
iria reunir. “Claro, irmão, e se a mi-
nha presença [em Maputo] ajudar 
a acelerar o processo, estou pronto 
para ficar o quanto for necessá-
rio… Acho que é excelente e apro-
priado se trouxermos presentes em 
espécie nesta fase. Digamos que 
canetas caras para oferecer aos di-
rectores como um ‘muito obrigado 
pelo seu tempo’. O que você acha, 
irmão?”, escreveu Jean Boustani, o 
libanês que está a ser julgado nos 
EUA.

Teófilo Nhangumele respondeu 
que seria melhor evitar presentes 
caros logo no princípio, para não 
dar má impressão.

“Em relação a presentes e brin-
des, sugiro que sejam moderados 
para não transmitirmos um sinal 
errado a eles. Precisamos projectar 
uma boa imagem, bem como criar 
uma impressão boa e duradoura, 
não podemos fazer com que os 
funcionários do governo se sintam 
como se estivéssemos a ‘suborná-
-los’”, respondeu Teófilo Nhan-
gumele, sugerido que o suborno 
devia esperar para mais tarde.

“Pessoalmente, acho que não 
devemos oferecer canetas caras na 
primeira visita. Primeiro, vamos 
criar um relacionamento, e depois 
estaremos em condições de fazer 
esse tipo de oferta. Um cartão de 
visita, um presente corporativo, 
etc...., deve estar bem. Vamos pri-
meiro demonstrar que estamos 
dispostos a fazer alguma coisa”, 
aconselhou o seu parceiro. Os dois 
estão detidos, um nos EUA. e ou-
tro em Moçambique.

Mil garrafas de vinho para 
Chang

Para além dos 8,5 milhões de 
dólares que Chang recebeu, foi-lhe 
enviado um desusado presente, de 
cerca de mil garrafas de vinhos 
franceses.

No dia 16 de Setembro de 2016, 
Jean Boustani enviou um “e-mail” 
para António Carlos do Rosário 
com a seguinte mensagem: “Vinho 
para Barros e Pantero chega esta 
sexta-feira, 20 de Setembro”.

Anexado ao “e-mail”, seguia 
uma factura que indicava cerca de 
mil garrafas de vinho provenien-
tes da “Domaine de Barbossi”, 
uma empresa produtora de vinho 
requintado francês. A encomenda 
foi enviada para “madame Lizete 
Chang”, esposa de Manuel Chang 
(a qual, em 2016, perdeu a vida 
num acidente de viação).

* Eugénio da Câmara, com 
ajuda do CIP

O porta-voz do partido Freli-
mo, Caifadine Manasse, afirmou 
que os membros do seu partido 
têm estado a acompanhar através 
da imprensa as  notícias sobre a 
recepção dos 10 milhões de dó-
lares das dívidas ocultas através 
de transferências comprovadas 
feitas pela “Previnvest”.

Falando, na segunda-feira, ao 
“Canal de Moçambique”, Cai-
fadine Manasse prometeu para 
breve uma declaração formal do 
partido Frelimo sobre a matéria.

“Oportunamente nos pronun-
ciaremos como partido. Este é 
um processo que está a correr os 
seus trâmites na Justiça, e estas 
notícias são desenvolvimentos 
recentes. Saímos do processo 
eleitoral, estamos ansiosos pela 
proclamação dos resultados pelo 
Conselho Constitucional”, disse.

Recorde-se que o FBI apre-
sentou ao júri documentos que 
comprovam que o partido Fre-
limo recebeu 10 milhões de 
dólares das dívidas ocultas nos 
meses de Março, Maio, Junho e 
Julho de 2014, numa conta do-
miciliada no “Millenium Bim”, 
em nome do Comité Central do 
partido Frelimo.

“Estamos a trabalhar. Vamos 
encontrar formas de gerir e tra-
zer a veracidade dos factos. A 
Frelimo é contra a corrupção, 
criou instituições para zelarem 
o combate à corrupção. Como 
sabe, a Frelimo é uma entidade 
privada. Vai se reunir e se pro-
nunciar. Estamos a acompanhar 
através da comunicação social, 
não fugimos das responsabili-
dades”, disse.

Recorde-se que o partido 
Frelimo começou por negar a 
existência das dívidas ocultas 
e ilegais. Depois do relatório 
da “Kroll”, que destapou o 
véu da escandaleira, os depu-
tados da Frelimo, numa sessão 
da Assembleia da República, 
aprovaram a legalização das 
dívidas ocultas, inscrevendo-
-as na Conta Geral do Estado, 
obrigando a que o Estado mo-
çambicano as pague. Seguida-
mente, este ano, o Conselho 
Constitucional declarou a dí-
vida da EMATUM nula, mas o 
Governo da Frelimo insiste em 
pagá-la e, na semana passada, 
anunciou o pagamento da pri-
meira prestação, de 40 milhões 
de dólares. 

“Vamo pronunciar-nos 
oportunamente”

– Caifadine Manasse, porta-voz do partido Frelimo

(Continuação da página 05)
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ANÚNCIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE MONITORIA E INSPEÇÃO DE QUALIDADE NO ÂMBITO DO PROJETO ROVUMA 
LNG DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A ExxonMobil Moçambique Limitada (“EMML”) em nome 
de Mozambique Rovuma Venture SpA (“MRV”) convida as 
empresas interessadas a enviar suas manifestações de interesse 
(“Manifestação de Interesse”) para fornecer serviços de mo-
nitoria e inspecção de qualidade em apoio às operações da MRV , incluindo 
o seu operador delegado ExxonMobil Moçambique Limitada, na República de 
Moçambique.

ESCOPO DO TRABALHO

Na execução do Projeto Rovuma LNG, a EMML implementará Pro-
gramas de Monitoria de qualidade do procurement e construção, 
projetados para monitorar as atividades do Empreiteiro de En-
genharia, Procurement e Construção (“EPC”) (nos locais da obra 
em Moçambique e em outros países), e para verificar a qualidade 
do equipamento e das instalações entregues pelo empreiteiro do 
EPC.

Neste contexto, a EMML pretende trabalhar com provedores de 
serviços de inspeção qualificados para fornecer recursos e servi-
ços para implementar os programas de monitoria.

O escopo do trabalho a ser fornecido pelos prestadores de servi-
ços de inspeção selecionados inclui o seguinte:

ll Fornecimento de profissionais qualificados em inspeção e mo-
nitoria, de acordo com os requisitos da EMML, bem como có-
digos e normas internacionais.

ll Prestação de serviços de inspecão e monitoria de acordo 
com as instruções e tarefas fornecidas pelos representantes 
nomeados da EMML, por exemplo inspeções, testes, avalia-
ções, auditorias, revisões de documentos etc., incluindo rela-
tórios.

ll Fornecimento de sistemas, ferramentas e serviços necessários 
para fornecer o escopo acima, que inclui, entre outros, admi-
nistração e remuneração do pessoal, medidas de segurança 
de pessoal (EPI, treinamentos etc.), procedimentos de traba-
lho padrão, equipamentos e ferramentas de inspeção, organi-
zação de viagens, banco de dados de rastreamento e sistema 
de correspondência, etc.

O provedor de serviços de inspeção deve ter capacidade e compe-
tência para entregar o escopo de trabalho acima em várias áreas 
técnicas, incluindo a fabricação e a gestão da qualidade, auditoria 
de qualidade, expedição, soldagem, exame não destrutivo, mate-
riais e fabricação de tubagem, equipamentos mecânicos estáticos, 
equipamentos rotativos, revestimento, revestimento, refratário, 
isolamento, elétrica, instrumentação, telecomunicações, HVAC, 
civil, etc.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

As empresas interessadas neste convite devem preencher as in-
formações da empresa e enviar os documentos necessários lis-
tados abaixo no Portal de registro de fornecedores EMML https://
mz.rovumalngsrp.com/ e enviar e-mail confirmando o registro para 
Area4LNGContractsexxonmobilcom@exxonmobil.com:

(Nota: O registro deve se referir ao seguinte código de mercado-
ria:

SS01AD02 - Gestão de serviços, supervisão, atendimento de pro-
jetos em andamento (No portal, na guia `Produtos e serviços ‘, 
selecione Serviços de engenharia (SS01) -> Serviços de engenha-
ria (SS01AD) -> Serviços relacionados à engenharia, supervisão, 
apoio as obras em projectos (SS01AD02) Serviços de direcção, 
supervisão, apoio as obras em projectos.

1. Uma cópia válida da licença da empresa emitida pela autori-
dade relevante;

2. Uma cópia do registro comercial, nome da entidade legal e 
pessoa de contato para receber informações comerciais e de 
qualificação;

3. Uma cópia dos últimos três anos de demonstrações financei-
ras/Relatório Anual que comprove a capacidade financeira mí-
nima para a realização do escopo do trabalho;

4. Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais 
acionistas e beneficiários finais (se não listados na bolsa de 
valores);

5. Certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e / ou Siste-
ma de Gestão da Qualidade em conformidade com as Normas 
internacionais de Qualidade;

6. Certificação e / ou documentos do Sistema de Gerenciamento 
de Saúde e Segurança, fornecendo à empresa conformidade 
com as normas internacionais;

7. Informações gerais sobre o perfil da empresa;

8. Número de funcionários (tamanho atual da empresa);

9. Número, tipos e locais de recursos qualificados de inspeção e 
monitoramento no banco de dados, agrupados entre funcioná-
rios permanentes e pessoal acessível com base em contratos;

10. Locais de escritórios;

11. Experiência prévia com empresas multinacionais;

12. Confirme a disponibilidade dos sistemas, ferramentas e servi-
ços necessários para entregar o escopo do trabalho; e

13. Evidências de que a empresa possui sistemas de conformida-
de com a Lei de Política de Corrupção no Exterior e a Lei de 
Suborno do Reino Unido.

O objetivo das informações e documentos é identificar empresas 
qualificadas com a capacidade comprovada e a experiência rele-
vante recente a ser considerada em um potencial concurso para 
prestação de serviços de monitoramento e inspeção de qualidade.

Somente empresas, consórcios ou joint ventures que tenham ca-
pacidade comprovada e experiência recente no fornecimento dos 
serviços requeridos acima serão considerados para um possível 
concurso para o escopo de serviço descrito acima.

Esta consulta não será considerada um convite à licitação e não 
representa ou constitui qualquer promessa, obrigação de oferta 
ou compromisso de qualquer espécie por parte da MRV de cele-
brar qualquer acordo ou acordo com você ou com qualquer outra 
empresa participante deste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não serão 
considerados como um compromisso da MRV de celebrar qualquer 
acordo ou acordo com você, nem darão à sua empresa o direito de 
reivindicar qualquer indenização da MRV.

Os dados e informações claramente marcados como “confiden-
ciais” fornecidos de acordo com esta consulta serão tratados como 
confidenciais pela MRV, ExxonMobil Moçambique, Limitada e Eni 
Rovuma Basin S.p.A. e suas afiliadas e não serão divulgados a 
pessoas ou empresas não autorizadas.

O prazo para envio desta manifestação de interesse é 15 de 
Novembro de 2019.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na pre-
paração da Manifestação de Interesse serão de inteira responsabi-
lidade das empresas e serão suportados integralmente por aque-
las empresas que não terão direito a qualquer reembolso pela 
MRV e essas empresas não deverão recorrer à MRV.
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EXXONMOBIL MOCAMBIQUE LIMITADA 

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

QUALITY MONITORING AND INSPECTION SERVICES IN CONNECTION WITH THE ROVUMA 
LNG PROJECT OF AREA 4 IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

ExxonMobil Moçambique Limitada (“EMML”) for and 
on behalf of Mozambique Rovuma Venture S.p.A. 
(“MRV”) invites interested companies to submit their ex-
pressions of interest (“Expression of Interest”) to pro-
vide quality monitoring and inspection services in support of 
MRV’s operations, including its delegated operator Exxon-
Mobil Moçambique Limitada, in the Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK
In the execution of Rovuma LNG Project, EMML will imple-
ment Procurement and Construction Quality Monitoring Pro-
grams designed to monitor the Engineering Procurement 
and Construction (“EPC”) Contractor activities (at construc-
tion sites in Mozambique, and at supplier locations in vari-
ous countries), and to verify the quality of the equipment 
and the facilities delivered by the EPC Contractor. 
To support the above, EMML intends to work with qualified 
inspection service providers for providing resources and ser-
vices to implement the monitoring programs. 
The scope of work to be provided by the selected inspection 
service providers includes the following: 
ll Provision of qualified inspection and monitoring profes-

sionals, in accordance with EMML requirements as well 
as international codes and standards.

ll Provision of inspection and monitoring services in accor-
dance with instructions and tasks provided by appointed 
EMML representatives, e.g. inspections, tests, assess-
ments, audits, document reviews, etc., including report-
ing.

ll Provision of systems, tools and services required to de-
liver the above scope, which includes but not limited to 
personnel administration and compensation, personnel 
safety measures (PPE, trainings, etc.), standard working 
procedures, inspection equipment and tools, travel ar-
rangement, tracking database and correspondence sys-
tem, etc.

Inspection service provider shall have capability and compe-
tency to deliver the above scope of work in various techni-
cal areas, including manufacturing and construction quality 
management, quality auditing, expediting, welding, non-
destructive examination, piping materials and fabrication, 
static mechanical equipment, rotating equipment, coating, 
lining, refractory, insulation, electrical, instrumentation, 
telecommunication, HVAC, civil, etc.     

REQUIRED DOCUMENTS
Companies interested in this invitation shall complete 
company information and submit the required documents 
listed below in EMML Supplier Registration Portal https://
mz.rovumalngsrp.com/ and email confirming registration to 
Area4LNGContractsexxonmobilcom@exxonmobil.com:
(Note: The registration must refer to the following commod-
ity code: SS01AD02 – Services Management, Supervision, 
Care Work On Projects (Within the portal, under `Prod-
ucts & Services´ tab, select Engineering Services (SS01) 
-> Related Services For Engineering: (SS01AD) -> Ser-
vices Management, Supervision, Care Work On Projects 
(SS01AD02).

1. A copy of Company’s valid license issued by the relevant 
authority;

2. A copy of the trade register, legal entity name and con-

tact person for receiving qualification and commercial 
information;

3. A copy of Company’s last three years of financial state-
ments/Annual Report proving minimum financial capac-
ity 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. Quality Management System certifications and/or Qual-
ity Management System compliant with international 
Quality Standards;  

6. Health & Safety Management System certification and/
or documents providing the company compliance with 
international standards;

7. General information about the Company profile;
8. Number of staff (current company size);
9. Number, types, and locations of qualified inspection and 

monitoring resources in database, grouped between 
permanent employee and accessible contract based per-
sonnel;

10. Office locations;
11. Prior experience with multinational companies;
12. Confirm availability of systems, tools and services re-

quired to deliver the scope of work; and
13. Evidence the company has Foreign Corrupt Policy Act 

and UK Bribery Act compliance systems.

The purpose of the information and documents is to iden-
tify qualified companies that have the proven capability and 
recent relevant experience to be considered for potential 
invitation to tender for providing quality monitoring and in-
spection services.  

Only companies, consortia or JV that have proven capabil-
ity and recent experience of supplying the above required 
services will be considered for potential tender for the scope 
of service described above. 

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid 
and does not represent or constitute any promise, offer ob-
ligation, 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” pro-
vided pursuant to this enquiry will be treated as confidential 
by MRV, ExxonMobil Moçambique, Limitada and Eni Rovuma 
Basin S.p.A. and their affiliates and will not be disclosed to 
non-authorized persons or companies. 

The deadline for submission of this Expression of Interest is 
set for 15 November 2019. 

Any costs incurred by the interested companies in preparing 
the Expression of Interest shall be solely the entire respon-
sibility 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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O FBI disse no tribunal que o dinheiro financiou o partido Frelimo

Governo confirma pagamento das 
dívidas ocultas

nquanto, no tribunal 
que julga o caso das 
dívidas ocultas em 
Nova Iorque, o FBI 

revela que o dinheiro dos em-
préstimos serviu para finan-
ciar o partido Frelimo e pagar 
subornos aos seus dirigentes, 
o Governo de Moçambique 
informou, na passada quarta-
-feira, aos credores dos títu-
los de dívida soberana que 
já tem “todas as condições 
e autorizações necessárias” 
para avançar e pagar a reestru-
turação dos 726,5 milhões de 
dólares da emissão de 2016.

Num comunicado oficial 
do Ministério das Finanças, 
divulgado na passada quarta-
-feira, o Governo moçambica-
no “comunica aos detentores 
[da dívida] que recebeu todas 
as autorizações e aprovações 

necessárias e exigidas pela 
lei moçambicana em conexão 
com a emissão das novas obri-
gações e entrega da contrapres-
tação em dinheiro, incluindo 
as autorizações principais”.

O pagamento de quarta-feira 
ronda os 40 milhões de dólares.

A Lusa cita um documento, 

enviado aos investidores, no 
qual o Governo anuncia tam-
bém “a satisfação das condi-
ções de liquidação” e confir-
ma que a data de liquidação 
ocorreria no dia 30 de Outubro 
de 2019, “de acordo com os 
termos do Memorando de So-
licitação de Consentimento”.

O Governo afirma, assim, 
que vai cumprir o prazo es-
tipulado para o pagamento 
de parte da dívida, que re-
sulta da reestruturação da 
emissão de títulos no valor 
de 726,5 milhões de dólares, 
cerca de 656 milhões de eu-
ros, e sobre os quais entrou 
em incumprimento em 2016.

Os portadores de títulos 
soberanos de Moçambique 
aprovaram, em Setembro, 
a reestruturação da dívida 
de 726,5 milhões de dóla-
res, que teve origem na em-
presa pública EMATUM.

“A proposta foi aprovada 
por meio de uma deliberação 
escrita dos obrigacionistas 
detentores de 99,5% do va-
lor agregado do capital das 
notas existentes em dívida”, 
lê-se num comunicado do 

Ministério da Economia e 
Finanças de 9 de Setembro.

A nota diz que o voto fa-
vorável “inclui o Grupo 
Global de Obrigacionistas 
de Moçambique”, que re-
presenta 68% dos títulos e 
que já tinha declarado apoio 
à proposta, restando chegar 
aos 75% de votos favoráveis 
para a reestruturação ter efei-
to, fasquia que foi superada.

“A resolução escrita entra-
rá em vigor após a satisfação 
das condições de liquidação 
e espera-se que a distribui-
ção inicial dos direitos ocor-
ra no dia 30 de Setembro 
de 2019”, acrescentava o 
comunicado emitido nessa 
altura, referindo-se ao pra-
zo que foi agora alargado. 

(Redacção)
 de Moçambique

E

Nacional

publicidade
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Se alguém lhe falar de sobremesas, é comum proporcionar 
uma viagem longa de sabores sem volta. Nomes finos e 
complicados e outros nem tanto, a sugerir a simplicidade, 
ou não. Mas a maior injustiça que se comete no campo 
das sobremesas é esse afastamento do bolo. Isso mesmo, 
o bolo. Poucos são os que não apreciam um bom bolo, 
desde o mais simples ao mais ornamentado. E cá pelas nos-
sas bandas, festa sem bolo não é festa, como sói dizer-se. 
E eu, em particular, sou apaixonada por eles. Mas o raro 
mesmo e quase impossível é o bolo ser colocado no topo 
da fama, no que às sobremesas diz respeito. E para reparar 
esse esquecimento, decidimos, esta semana, homenagear-
mos o bolo como sobremesa. E a nossa estrela da semana 
é o francês “petit gateau”, que, traduzido para o Português, 
é “pequeno bolo”. É geralmente servido em porções indi-
viduais, acompanhado por sorvete. Existem muitas teo-
rias acerca do seu país de origem, mas todos concordam 
que é o resultado de um erro na receita que acabou por 
ser bem aceite pelos consumidores. Na França, esse bolo 
é conhecido também como “fondant au chocolat”, tendo 
uma casca grossa e um recheio cremoso. Apesar de o nome 
sugerir complexidade, é um bolo simples e muito prático 
de confeccionar, levando na sua receita ingredientes que 
quase sempre estão disponíveis na nossa cozinha. O “petit 
gateau” é frequente em altos cardápios e favorito da con-
feitaria internacional, e quase nunca leva meias medidas. 
Ele é adorado por muitos, mas, quando é detestado, é com 
a mesma intensidade.

Petit gateau

– 200 g de chocolate meio amargo

– 2 colheres de manteiga sem sal

– ¼ de chávena de chá de açúcar

– 2 colheres de sopa rasas de farinha de trigo

– 2 ovos inteiros (tirar a pele da gema)

– 2 gemas

Modo de preparar

Derreta a manteiga e o chocolate em banho-maria.

Bata os ovos e as gemas com açúcar na batedeira até ficar 
bem claro. Junte o chocolate derretido e a farinha de trigo, 
misturando com uma colher ou espátula. Depois, unte as 
forminhas de empadinha, passe trigo e coloque a massa. 
Pré-aqueça o forno a 240 graus e leve para assar de 4 a 
6 minutos em fogo alto até os bolinhos crescerem, mas o 
meio deve ficar molinho. Deve-se desenformar quente di-
rectamente no prato, acompanhando com sorvete de creme. 
Pode acompanhar com outros sabores de sorvete, ao seu 
gosto.

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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PRESS RELEASE
O Governo de Moçambique deve reconhecer legalmente os Refugiados Climáticos 

A migração é influenciada por cinco tipos de factores impulsionadores: políticos, demográficos, económicos, sociais e ambientais. 
As alterações ambientais representam um factor bastante importante na medida em que a sua ocorrência, em conjunto com outros 
factores impulsionadores, sua duração e forma impulsionam o indivíduo e podem levar a que este se torne num migrante.

As mudanças climáticas têm como uma das principais consequências o aumento de pessoas deslocadas por causa dos desastres 
ambientais.

Nos últimos anos, os desastres ambientais têm gerado mais “refugiados” do que guerras e conflitos armados de acordo com o rela-
tório “Alterações Climáticas e Cenários de Migrações Forçadas”, o número de pessoas que se encontram fora de seu habitat natural 
por conta de causas ambientais já ultrapassa 25 milhões.

Em Moçambique, últimos 20 anos, mais de 8 milhões de pessoas foram afectadas por desastres naturais, causados por fenómenos 
naturais, retrocedendo significativamente o desenvolvimento económico do país (INGC, 2017). 

Em Fevereiro do ano 2000 o país foi assolado por cheias de grandes proporções afectando 4,5 milhões de pessoas em três meses de 
inundação e matando outras 800. No mesmo mês o ciclone “Eline” devastou a costa moçambicana causando destruição com ventos 
até 260 Km/h (Patt and Schoter, 2008). Nos anos de 2001, 2007 e 2008 chuvas torrenciais causaram cheias ao longo da bacia do Rio 
Zambeze no centro de Moçambique. As cheias de 2007 foram seguidas do ciclone “Flávio” aumentando o número de desalojados 
em cerca de 100.000 pessoa (Stal, 2011). 

Entre os anos de 2015 e 2017 Moçambique foi afectado pela seca que obrigou o país a procurar assistência humanitária. As esta-
tísticas revelam que mais de 2.2 milhões de moçambicanos foram afectados pela seca durante esse período (Mate, 2017; 2016). 

Em março e abril deste ano, os ciclones “Idai” e “Kenneth” fustigaram o país, causando mortes e destruição. Estes desastres origi-
naram milhares de refugiados climáticos internos.

Dados mostram que nos últimos 10 anos, o número de deslocados internos sempre variou, tendo atingindo o seu pico em 2017 
com 186.000 pessoas deslocadas internamente. Os motivos desses deslocamentos internos variam desde a seca, os ciclones e as 
inundações.

Tendo Moçambique assumido compromissos para a redução da emissão dos gases de efeito de estufa e consequentemente a redu-
ção do impacto das Mudanças Climáticas nas comunidades e grupos mais vulneráveis (Acordo de Paris), e através da elaboração e 
implementação de políticas, estratégias e planos, ao reconhecer e proteger os refugiados climáticos nos seus instrumentos, o Gover-
no estaria a contribuir na “necessidade superior de impedir qualquer violação ou ameaça de lesão à dignidade da pessoa humana.”

A Livaningo apela ao Governo de Moçambique para que:

1.  Reconheça legalmente os Refugiados Climáticos no país;

2. Crie condições de inclusão, reconhecimento e protecção dos migrantes climáticos em Moçambique;

3.  Construir uma estrutura que ofereça protecção, mecanismos ou medidas que minimizem os efeitos dos deslocamentos e 
que possa garantir aos “refugiados climáticos” um tratamento em conformidade com o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana.
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mandato que está a terminar. Pelo menos mantém o número de mulheres, e 
estatisticamente sobe para 30 por cento em virtude de a cidade de Maputo 
não eleger governador.

As três mulheres que vão ocupar o cargo de governadoras saíram de uma 
listas de trinta cabeças-de-lista que concorreram pelos três partidos com 
representação parlamentar, dos quais apenas cinco eram mulheres.

A Academia Política da Mulher está a fazer a análise dos dados referentes a 
presença da mulher ao nível das Assembleias Provinciais, onde também 
espera que haja um incremento do número de mulheres.

Os dados definitivos da presença da mulher serão publicados depois da 
validação dos resultados pelo Conselho Constitucional e da tomada de 
posse dos eleitos nos respectivos órgãos, uma vez que ainda poderão haver 
pequenas variações em função da nomeação de algumas para outros cargos, 
havendo possibilidade de renúncia ou impedimento.

Ainda assim, os dados espelham um progresso assinalável rumo ao alcance da 
meta de paridade do género (50/50) ao nível da Assembleia da República e de 
governadores provinciais. Ao se confirmar a subida para mais de 40 por cento 
de mulheres no parlamento, Moçambique vai passar para o segundo grupo de 
países3 com maior presença de mulheres no parlamento a nível mundial, isto 
segundo a classificação da Inter-Parlamentary Union (IPU) e da UN WOMAN.

Ainda assim, a Academia Política da Mulher:
• Encoraja os partidos políticos para proporem a eleição e/ou a nomearem 

mulheres para os diferentes cargos ao nível dos órgãos eleitos, como 
Assembleia da República, Assembleias Províncias, Governo central e 
provinciais;

• Propõe a inclusão do sistema de cotas nas listas apresentadas pelos partidos 
políticos deve ser uma prioridade na próxima revisão da legislação eleitoral;

• Propõe que as lideranças femininas dos partidos políticos em coordenação 
com a Academia Política da Mulher e outras organizações da sociedade 
civil, que defendem a equidade do género, devem intensificar acções de 
sensibilização para o encorajamento das mulheres na vida política do país.

• Entende que o progresso alcançado em termos de representatividade da 
mulher nos diferentes orgãos eleitos deve servir para que as mesmas possam 
influenciar para aprovação de políticas de tranformação estratégicas pela 
igualdade de género e que garantam um mundo mais justo, entre homens 
e mulheres.

3 O segundo grupo de países são aqueles que tem 40 a 49.9 por cento de mulheres no parlamento.Neste grupo constam 
países como: México (48.2 por cento), Suécia (47.3 por cento), Namíbia (46.2 por cento), África do Sul (42.7 por cento), 
Filândia (41.5 por cento), Noruega (40.8 por cento), entre outros. No primeiro grupo constam países com 50 a 65 por 
cento de mulheres no parlamento. Neste grupo constam apenas três países, nomeadamente: Ruanda (61.3 ), Cuba 
(53.2) e Bolívia (53.1). No terceiro grupo são países com 35 a 39.9 por cento de mulheres.

Dados do apuramento geral dos resultados da Eleições Gerais do dia 15 
de Outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e 

sistematizados pela Academia Política da Mulher1 (APM), indicam que no 
próximo mandato, o parlamento moçambicano vai contar com cerca de 106 
mulheres, que corresponde a 42.2 por cento. Este dado indica uma variação 
positiva de pouco mais de cinco pontos percentuais, se comparado com as 93 
mulheres, que corresponde a 37.2 por cento do presente mandato.

Gráfico 1

A análise teve em conta a distribuição dos mandatos por cada partido, 
assim como as listas finais submetidas a CNE durante a fase de submissão 
de candidaturas para fazer o levantamento dos prováveis membros da 
Assembleia da República na próxima legislatura.

Ainda que algumas das eleitas venham a ser indicadas para outros cargos, a 
tendência não vai variar muito dos 42 por cento, uma vez que muitos suplentes 
são mulheres.

Em termos de projecção para cada um dos partidos políticos, a Frelimo poderá 
conseguir eleger 90 mulheres, correspondente a 48.91 por cento do total dos 
membros do partido, a Renamo pode eleger 16 mulheres, que corresponde a 
26.67 por cento. O MDM não elegeu nehuma mulher, no entanto existe uma 
possibilidade de ter uma Deputa mulher, em caso de renúncia ou impedimento 
de pelo menos um dos eleitos na lista do partido pelo círculos eleitorais de 
Maputo Cidade e província de Sofala, onde os suplentes imediatamente a 
seguir são mulheres.

Gráfico 2

Ao nível de cada província, como se pode verificar no gráfico 3, a Frelimo 
elegeu para a assembleia da República mais mulheres do que homens nos 
círculos eleitorais de Niassa, Tete, Sofala, Maputo Província e Cidade. Por 
sua vez a Renamo teve um bom desempenho nos círculos eleitorais de: 
Inhambane (50 por cento), Nampula (37.5 por cento) e Zambézia (33.33 
por cento).   

Ao nível de Governadores Provinciais
Ao nível dos governadores provinciais, os dados dos resultados eleitorais prevêem 
um progresso dos actuais 27.27 por cento, para 30 por cento de mulheres 
governadoras no próximo mandato. 

Em relação a eleição de cabeças-de-lista do nível provincial, a eleição de três 
mulheres2 é um cenário óptimo, pois não representa um recuo em relação ao 

1 Academia Política da Mulher (APM) é uma plataforma criada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) 
para empoderar a mulher através da capacitação e influenciar a sua participação activa na vida política, explorando 
espaços e oportunidades com vista à atingirem posições de liderança nos partidos políticos, nos órgãos ou instituições 
democráticas e demais cargos eleitos no País.

2 As cabeças-de-lista eleitas segundo os resultados anunciados pela CNE são: Judite Massenguele (candidata da Frelimo 
em Niassa), Francisca Tomás (candidata da Frelimo em Manica) e Margarida Mapanzene (candidata da Frelimo em 
Gaza);
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Programação para o período 
de 6 a 12 de Novembro

LITERATURA E LIVROS

7 de Novembro (quinta-feira)
 l Lançamento do livro “Barril de 
pólvora e um rastilho”, às 18h00, 
no Centro Cultural Brasil-Moçam-
bique.

DEBATES CULTURAIS

7 de Novembro (quinta-feira)
 l Tertúlia sobre o Renascimento e 
Leonardo da Vinci, às 18h00, na 
Fundação Fernando Leite Couto.

TEATRO

11 de Novembro (segunda-feira)
 l Leitura encenada de “Cronicando”, 
com Expedito Araújo e Lucrécia 
Paco, às 18h30, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique.

CINEMA

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Apresentação do filme “Eles não 
usam black tie”,  às 18h00, no Cen-
tro Cultural Brasil-Moçambique.

EXPOSIÇÕES

6 de Novembro (quarta-feira)
 l Inauguração da exposição “Diago-
nais e outras linhas”, às 18h00, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambi-
que.

7 de Novembro (quinta-feira)

 l “Hulenart”, às 18h00, no Bairro do 
Hulene.

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Exposição “Futurar Maputo”, às 
18h00, na Fundação Fernando Lei-
te Couto.

12 de Novembro (terça-feira)
 l Abertura da Mostra de Cinema PA-
LOP–TL, às 17h30, no Cine-Teatro 
Scala.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIAN-
ÇAS

9 de Novembro (sábado)
 l Oficina de Desenho e Pintura, às 
10h00, no Centro cultural Brasil-
-Moçambique.

 l   Sessão de dança para crianças, às 
10h00, no Museu da Mafalala.

ESPECTÁCULOS E CONCER-
TOS

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Banda “TP50”, às 20h30, no Cen-
tro Cultural Franco-Moçambicano.

9 de Novembro (sábado)
 l Anselmo Ralph, às 13h00, no Está-
dio Nacional do Zimpeto.

ENTRETENIMENTO

6 de Novembro (quarta-feira)
 l “Comédias às quartas”, com Mário 
Mabjaia, às 19h00, no “Uptown 
Cafe”.

 l Música com Karen Ponto, às 
19h00, no “16 Neto”.

7 de Novembro (quinta-feira)
 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no 
“Kardápio Kaseiro”.

 l “Quintas no Frickas”, às 17h00, no 
Restaurante “Fricka”.

 l Actuação de “Thirsty Thursday”, 
às 18h00 no “Uptown Cafe”, Ma-
puto.

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Yolanda Kakana, às 20h00, no 
“Mavie’s Bar”.

 l “Sundowner”, com Humberto Luís, 
às 17h30, no Hotel Cardoso.

 l “Karaoke” com Filipão Marques, 
às 18h00, no “Uptown Cafe”.

 l “Tork Vibes”, na “Coca-cola”, Ma-
chava.

 l Música com “Hora Vitrum II”, às 
18h00, na Associação dos Músicos 
Moçambicanos.

 l Actuação da “tft”, às 18h00, no pal-
co da Birlik international School, 
Cruzamento 15 de Malhampswene.

 l “Moz in Open”, às 18h00, no 
“Cross Fit”.

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

9 de Novembro (sábado)
 l “Festival do ĺndico”, às 13h00, no 
Estado Nacional do Zimpeto.

 l Jasse e banda  “Malonguissa”,  às 
19h00, no “Kardápio Caseiro”.

 l Concerto Gospel, às 14h00, em 
Malhazine.

 l Festival Mafalala, às 10h00, no 
Museu da Mafalala

 l “SandSation – Make Summer Last 

Forever”, no “Lugar do Mar”, em 
Marracuene.

 l “The Git Down”, às 18h00, no “El 
Paso” da Ilha da Macaneta.

 l Música com Konfuzo, às 18h00, no 
“16 Neto”.

 l Festival “Viva com água”, às 
10h00, no Museu da Mafalala.

 l Lançamento do disco de Rahema, 
às 15h00, no Teatro Avenida.

10 de Novembro (domingo)
 l Noite de “karaoke” com Chiugate 
Muhai, às 18h00, no Bar e “Loun-
ge” “Ibiza”.

11 de Novembro (segunda-feira)
 l “Segundas Intenções”, às 17h00, 
no “Beergarden”.

 l Torneio Semanal de Pares,às 
19h00, no “Maputo Bridge Club”.

 l   “Black Rising”, às 15h15, no Co-
légio “Arco-Íris”.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

6 de Novembro (quarta-feira)
 l Palestra sobre como enfrentar o 
cancro da mama avançado, às 
16h30, no Auditório do ISCTEM.

 l Seminário sobre as experiências 
e perspectivas a pós o “Idai” e o 
“Kenneth”, às 13h00, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano.

 l   Reunião do “Grupo de Discussão 
de Métodos”, às 11h30, no Bairro 
da Malhangalene.

7 de Novembro (quinta-feira)
 l Seminário técnico-científico sobre 

mudanças climáticas, às 9h00, no 
“Centro Terra Viva”.

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Curso de negócios e autoconheci-
mento para mulheres, às 9hh00, na 
“Incubadora” do “Standart Bank”.

 l   “Parent workshop”, às 8h00, na 
Academia Aga Khan, em Maputo.

9 de Novembro (sábado)
 l Curso de Primeiros Socorros, às 
8h00, no Hotel “Atlantis”, em Ma-
puto.

 l Palestra sobre como se tornar cria-
dor de “Android”, às 8h00, na Uni-
versidade São Tomás.

12 de Novembro (terça-feira)
 l “Workshop Neuce Academy”, às 
9h00, no “Montebelo Indy”.

FEIRAS E NEGÓCIOS

8 de Novembro (sexta-feira)
 l Feira de doces e salgados, às 8h00, 
no Instituto Comercial de Maputo.

OUTRAS ACTIVIDADES

7 de Novembro (quinta-feira)
ll l  Sessão fotográfica “Terraços 
– o que as alturas escondem?”, às 
17h00, nas ruas de Maputo.

9 de Novembro (sábado)
ll l Passeio à Ponta do Ouro. Partida  
às 6h00, no Mercado da Malanga.

10 de Novembro (domingo)
ll l  Torneio Amizade, às 8h00, na 
Escola Secundária Josina Machel.

de Moçambique

Agenda cultural e social

ÍNDICO SEGUROS inaugurou no passado dia 4 de 
Novembro de 2019 uma nova agência na Cidade de Li-
chinga, Província de Niassa para melhor servir os seus 
clientes e parceiros com base numa abordagem presente 
e comunicação consistente. Com a abertura da Agência de 
Lichinga a Indico Seguros passa a estar presente e devi-
damente representada em todas as Capitais Provinciais. 

Segundo a Directora de Operações, Nasma Omar, 
a abertura da agência de Lichinga concretiza a estra-
tégia e ambição da Indico Seguros em aproximar os 
seus produtos e serviços a nível nacional em linha com 
os esforços, iniciativas e estratégia de penetração dos 
produtos e serviços de seguros prosseguida pelo Ins-
tituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.  

De igual forma, com a abertura desta agência espera-
mos ir ao encontro dos desafios de crescimento e desen-
volvimento económico que a Província de Niassa tem 
vindo a registar em estreita parceria com o Governo da 
Província, agentes económicos privados, organizações 
não governamentais e contribuir para a melhoria do aces-
so aos serviços de seguros junto da comunidade local.

“Somos uma empresa cidadã, comprometida com a pro-
tecção das famílias e a conservação dos activos das em-
presas em todo o território nacional”, disse Nasma Omar

Aos nossos clientes em geral e de Niassa em especial, 
afirmamos e renovamos o nosso compromisso de ou-
vir, compreender, servir e dar o melhor de nós, fazendo 
sempre o que é correcto ainda que tal nos prejudique!

INDICO SEGUROS: 
INAUGURA AGÊNCIA NA CIDADE DE LICHINGA 

publicidade
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Polícia diz que já 
concluiu o inquérito 
sobre o assassinato 
de Anastácio Mata-

vele, activista social, mas ainda 
não pode comunicar os resul-
tados aos moçambicanos. A 
informação foi divulgada pelo 
porta-voz da Polícia, Orlan-
do Mudumane, num encontro 
com jornalistas, onde  disse: 
“As equipas constituídas para 
o inquérito já terminaram os 
trabalhos”. Sobre o relatório, 
Orlando Mudumane afirmou: 
“Foi submetido às entidades 
competentes e está a ser ana-
lisado ao mais alto nível”.

Orlando Mudumane não 
aceitou divulgar para a im-
prensa os resultados do in-
quérito. Limitou-se a dizer: 
“Em  devido momento far-
-se-á a devida comunicação.”

Anastácio Matavele era o di-
rector executivo do Fórum das 
Organizações da Sociedade Ci-
vil na província de Gaza e mem-
bro da “Sala da Paz”, uma pla-
taforma de observação eleitoral 
conjunta. Anastácio Matavele 
foi alvejado por dez tiros no in-

terior da sua viatura, cerca das 
11h00 do dia 7 de Outubro, na 
cidade do Xai-Xai, quando saía 
de uma acção de formação de 
observadores eleitorais. Saiu do 
local com vida para o Hospital 
Provincial de Gaza, onde veio 
a morrer por volta das 13h00.

A Comissão de Inquérito foi 
criada no dia 8 de Outubro, um 
dia depois do assassinato de 
Anastácio Matavele (7 de Setem-
bro), e tinha um prazo de quinze 
dias, que ia até 22 de Outubro, 
para apresentar os resultados. 

No dia do anúncio da criação 

da Comissão de Inquérito (8 de 
Outubro), a Polícia confirmou 
que foram agentes da corpora-
ção que assassinaram Anastácio 
Matavele.  A Polícia não tinha  
outra saída, visto que os assas-
sinos, depois de dispararam dez 
tiros contra Anastácio Matavele, 

que se encontrava no interior da 
sua viatura, puseram-se em fuga 
e, mais  tarde, envolveram-se 
num acidente de viação, quando 
fugiam da Polícia. E foram reco-
nhecidos pela população como 
membros  da Polícia afectos 
ao Grupo Operativo Especial.

Em consequência do aciden-
te de viação, dois perderam a 
vida no local. Um conseguiu 
fugir e está em parte incerta. 
Dois  indivíduos foram deti-
dos. Trata-se de  Euclídio Ma-
pulasse e Edson Silica. O que 
fugiu no dia do assassinato 
(um civil) continua em parte 
incerta. Foi legalizada a prisão 
dos dois elementos da Polícia

A Comissão de Inqué-
rito é constituída apenas 
por membros da Polícia.

A decisão criou e continua a 
criar estranheza, uma vez que 
são  membros da Polícia a in-
vestigarem outros membros da 
Polícia. Há dúvidas sobre os 
resultados dessa investigação, 
visto que os assassinos de Anas-
tácio Matavele são associados 
aos esquadrões da morte criados 
pelo regime. (André Mulungo)

Assassinato de Anastácio Matavele

PRM diz que concluiu inquérito mas 
não pode divulgar os resultados

A


