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Sentença sobre o pedido dos EUA revela 12 milhões
de dólares nos bolsos de Chang

O sonho americano
O juiz William Schute escreveu, na sentença:
“Os tribunais americanos têm a jurisdição para
julgar o caso porque parte significativa das operações
bancárias foi feita em Nova Iorque, e os conspiradores
viajaram de e para Nova Iorque, e todos os pagamentos
dos três empréstimos foram feitos em contas domiciliadas
em Nova Iorque. O esquema dos títulos da dívida da
EMATUM foi feito em Nova Iorque. Está claro
que todos os crimes de que é acusado
foram cometidos em Nova Iorque.”
O tribunal revelou que Manuel Chang recebeu
12 milhões de dólares. “O arguido recebeu 7 milhões de
dólares em conexão com os dois primeiros empréstimos
e 5 milhões de dólares em conexão com o terceiro
empréstimo”, lê-se.
As autoridades sul-africanas apreenderam uma
mala de Manuel Chang contendo milhões de dólares.
A mala havia sido declarada como contendo documentos
confidenciais de memorandos com os chineses. Mais
tarde, veio a descobrir-se que era dinheiro vivo.

Recordam-se de Fernanda Moçambique?
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Destaques
Tribunal sul-africano diz que os crimes
de que Chang é acusado tiveram lugar
nos EUA e é lá onde deve ser julgado
O juiz W. J. J. Schutte não se opõe ao pedido de extradição feito por Moçambique
e remete o processo para o ministro da Justiça.

“

Há suficientes evidências de que o arguido
deve ser julgado pelos
crimes de: (1) conspiração para cometer fraude
electrónica, (2) conspiração
para cometer fraude com
títulos mobiliários e (3) lavagem de dinheiro”, lê-se
na sentença lavrada, na
segunda-feira, pelo juiz do
Tribunal de Kempton Park
W. J. J. Schutte, que, na sua
sentença de nove páginas,
escreveu: “Os tribunais
americanos têm a jurisdição para conhecer o caso
porque parte significativa
das operações bancárias
foi feita em Nova Iorque, e
os conspiradores viajaram
de e para Nova Iorque, e
todos os pagamentos dos
três empréstimos foram
feitos em contas domiciliadas em Nova Iorque, e o
esquema dos títulos da dívida da EMATUM foi feito
em Nova Iorque. Está claro
que todos os crimes de que
é acusado foram cometidos
em Nova Iorque.”
Em termos práticos, a Justiça sul-africana considera
que os tribunais norte-americanos são competentes para
julgar Manuel Chang sobre
a prática dos três crimes de
que é acusado, segundo o
pedido de extradição dos
norte-americanos
enviado
ao tribunal sul-africano no
dia 22 de Janeiro de 2019.
Na sua sentença, o juiz
Schute declara que os documentos da acusação sobre
Manuel Chang e o respectivo
pedido de extradição apresentados pelos EUA foram
certificados por Michael R.
Pompeo, secretário de Estado da Justiça com o respec-

A justiça sul-africana entende que os tribunais americanos são competentes para julgar Manuel Chang
tivo selo do Estado e a sua
assinatura, o que, segundo o
juiz Schute, leva à conclusão
de que o pedido é do Estado
e foi feito de forma autêntica.
A sentença do Tribunal
de Kempton Park, na nossa
posse, indica que, segundo
os documentos que o tribunal recebeu dos procuradores
norte-americanos,
Manuel Chang recebeu, em
subornos e luvas, cerca de
12 milhões de dólares em
duas trasacções. “O arguido recebeu 7 milhões de
dólares em conexão com os
dois primeiros empréstimos
e 5 milhões de dólares em
conexão com o terceiro empréstimo”, lê-se na sentença.
A decisão sobre o pedido norte-americano foi tomada no período da manhã
de segunda-feira. No pe-

Michael Masutha, ministro da justiça da África do Sul
ríodo da tarde, o tribunal
também tomou a decisão
sobre o pedido de Moçambique, que foi feito dias depois da detenção de Manuel
Chang na África do Sul.

As duas páginas da
sentença sobre Moçambique
O juiz W. J.J Schute também decidiu favoravelmente
sobre o pedido formulado

pelo Estado moçambicano,
que também requisitou Manuel Chang, para julgá-lo, segundo a acusação, pela prática
dos crimes de abuso de cargo
e função, violação da lei orçamental, corrupção passiva,
branqueamento de capitais,
associação criminosa e burla
por defraudação. O pedido de
Moçambique é de 1 de Fevereiro de 2019, ou seja, posterior ao pedido norte-americano e tem sido visto, na opinião
pública moçambicana, como
uma tentativa desesperada da Justiça moçambicana
de salvar Manuel Chang da
Justiça
norte-americana.
Mas, contrariamente à sentença que decidiu favoravelmente sobre o pedido dos norte-americanos, que tem nove
páginas, na sentença sobre o
pedido de Moçambique o juiz
não fez menção ao processo
que corre em Moçambique.
Por isso, a sua sentença tem
apenas duas páginas, informando que Manuel Chang é
extraditável para Moçambique. Na sentença sobre o pedido de Moçambique, William
Schutte escreveu: “Manuel
Chang permanecerá na prisão
de Modderbee, pendente da
decisão sobre a sua extradição, nos termos do artigo 11.º
do Protocolo de Extradição
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral”.
O Artigo 11 do Protocolo de
Extradição da Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral estabelece: “Quando
há dois pedidos de extradição
de Estados diferentes sobre
a mesma pessoa pelos mesmos ou diferentes crimes, o
Estado solicitado determinará para qual dos Estados a
(Continua na página 4)
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Destaques
(Continuação da página 2)

pessoa deverá ser extraditada
e deverá notificar os dois Estados sobre a sua decisão”.
Nos números 1 e 2 do Artigo
11 do Protoloco da SADC sobre a extradição, lê-se que, na
determinação do Estado para
onde extraditar, o país ao qual
é feita a solicitação deverá tomar em conta circunstâncias
relevantes e em particular:
– se os crimes são diferentes, deverá ser atendido o pedido em que os crimes são de
maior gravidade;
– o tempo e o lugar da prática dos crimes;
– a data do pedido;
– a nacionalidade da pessoa
a extraditar;
– o domicílio regular da
pessoa a extraditar;
– o interesse dos dois Estados e a nacionalidade do réu.
Lei aplicável para o caso do
pedido norte-americano
Para o caso do pedido norte-americano, a lei aplicável é,
em primeiro lugar, a Lei de
Extradição da África do Sul
(Lei 67, de 1962) e também o
Tratado de Extradição entre a
África do Sul e os Estados Unidos da América, que é uma lei
especial entre os dois países.
Manuel Chang tem quinze
dias para recorrer das duas
decisões tomadas na segunda-feira. Só depois o caso pode
passar para a decisão do ministro da Justiça, que irá decidir. E, como se sabe que a
execução da sentença emanada do tribunal cabe ao minis-

pessoa a extraditar; o domicílio regular da pessoa a extraditar; o interesse dos dois Estados; a nacionalidade do réu.
Perante estas condições,
tudo indica que Manuel
Chang deverá ser extraditado para os Estados Unidos.
A defesa de Manuel Chang
tem agora quinze dias de
prazo peremptório dado pelo
juiz para recorrer de qualquer
das duas decisões, enquanto
aguarda decisão. Mas, entretanto, Manuel Chang continua nas celas de Modderbee
A opinião de Andre
Thomashausen

“A extradição de Manuel Chang para os estados Unidos vai ajudar a credibilizar Moçambique”
tro da Justiça, o número 11 da
Lei de Extradição da África do
Sul determina que uma pessoa
não seja entregue: (i) quando
um processo penal contra essa
pessoa estiver pendente na República, até que tais processos
sejam concluídos e quando
o processo resultar em uma
sentença de prisão, até que
essa sentença foi cumprida;
(ii) quando tal pessoa estiver
a cumprir, ou estiver prestes
a cumprir, uma sentença de
prisão, até que essa sentença
tenha sido completada; (iii)
de qualquer forma, ou antes
do término do prazo fixado
pelo ministro, se ele está convencido de que, por razão da
natureza trivial da ofensa ou

em virtude de a renúncia não
ser exigida de boa-fé ou no
interesse da justiça, ou que,
por qualquer outra razão, teria,
tendo em conta a distância, as
facilidades de comunicação
e todas as circunstâncias do
caso, seja injusta ou irracional
ou grave demais punição para
entregar a pessoa em causa;
(iv) se ele estiver convencido
de que a pessoa em questão
será processada ou punida ou
prejudicada no seu julgamento no Estado estrangeiro por
motivo do seu género, raça,
religião, nacionalidade ou opinião política. São estas quatro
situações que obstariam a que
Manuel Chang não fosse extraditado para os Estados Unidos.

O número 2 do Artigo 15 do
Tratado de Extradição entre
os Estados Unidos da América e a África do Sul determina que, havendo dois pedidos
concorrentes sobre a mesma
pessoa, com as mesmas ou
diferentes acusações, a autoridade executiva da extradição (o ministro da Justiça)
deverá determinar para qual
Estado deve o criminoso ser
extraditado e na determinação
do país para o qual extraditar
deve ter-se em conta: se os
pedidos foram feitos em conformidade com um tratado de
extradição; os crimes mais
graves; o tempo e o lugar da
prática de tais crimes; a data
do pedido; a nacionalidade da

Andre
Thomashausen,
professor catedrático de Direito Comparado na UNISA
(University of South Africa), considera que Manuel
Chang deverá ser extraditado para os Estados Unidos e
partilha da mesma opinião
do juiz sobre o principal lugar da prática dos crimes.
Andre Thomashausen disse ao nosso jornal que a extradição de Manuel Chang
para os Estados Unidos vai
ajudar a credibilizar Moçambique. Sobre o protocolo da
SADC no qual se baseia o
pedido das autoridades moçambicanas, pensava-se que
a África do Sul ainda não
estava oficialmente vinculada a esse protocolo, mas
Andre Thomashausen disse
que, se o juiz o mencionou
na sua sentença, é porque já
está oficialmente em vigor.

África do Sul apreendeu uma mala de Manuel Chang
contendo dinheiro
Afinal, Manuel Chang
tem antecedentes de lavagem de dinheiro na África
do Sul, o que fez com que
não houvesse hesitação
em prendê-lo logo que
foi recebido o mandado
norte-americano,
exactamente com a acusação
de lavagem de dinheiro.
Uma fonte do Ministério
dos Negócios Estrangeiros da África do Sul disse
que o caso remonta a 2010,
quando Manuel Chang

chefiou uma equipa de membros do Governo e do partido
Frelimo que visitou a China e
manteve contactos com dirigentes do Partido Comunista
Chinês. Apesar de terem feito
parte da delegação membros
da Comissão Política do partido Frelimo, nomeadamente,
Aires Ali (que era primeiro-ministro) e Cadmiel Muthemba (que era ministro das Obras
Públicas), Armando Guebuza
ordenou que Manuel Chang
chefiasse a delegação. No seu

regresso, Manuel Chang trazia
uma mala contendo dinheiro
em dólares. Essa mala foi retida pela Polícia e a Alfândega
da África do Sul, no Aeroporto
Oliver Tambo, em Johannesburg, mas Manuel Chang não
tomou conhecimento. Quando
chegou a Maputo, toda a sua
bagagem havia chegado menos aquela mala. Entrou em
contacto com a Embaixada de
Moçambique na África do Sul,
que pôs em acção a Delegação
da LAM em Johannesburg,

dirigida, na altura, por Valter
Manhiça, para se encontrar a
mala. Manuel Chang havia declarado a mala como contendo
documentos de acordos que
havia assinado com a China
no âmbito da visita. Mas era
mentira. A mala tinha dinheiro vivo que Chang trazia da
China. A mala não foi encontrada nos Perdidos e Achados
e, mais tarde, ficou-se a saber
pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros que a mala estava com a Alfândega e, contra-

riamente aos documentos
confidenciais declarados,
na mala havia dinheiro
dado pelos chineses. A nossa fonte disse que, depois
de contactos diplomáticos,
Manuel Chang mandou alguém, cujo nome não nos
revelou, que foi levantar a
mala. Mais tarde, Chang
informou aos sul-africanos
que a “mala dos documentos” já estava em sua posse
e agradeceu a colaboração.
de Moçambique
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A nova administradora do Limpopo

Fernanda Moçambique:
a premiação que veio
cinco anos depois

EDITOR EXECUTIVO
Matias Guente | mtsgnt@gmail.com | Cel: 823053185

atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

CONSELHO EDITORIAL: Director, Editor, Sub-Editores, Chefe da
Redacção, Sub-Chefe da Redacção e Editores sectoriais.

N

um sábado, 8 de
Fevereiro de 2014,
enquanto decorria a votação na
eleição intercalar no município do Gurué, no Norte
da província da Zambézia,
uma mulher vestida de
capulana e uma camisete
branca com a gola de cor
roxa e cabelos frisados foi
apanhada em ﬂagrante por
jovens do Movimento Democrático de Moçambique
a transportar boletins de
voto já preenchidos a favor
do partido Frelimo e do seu
candidato Johanguir Jossub. Os boletins de voto deviam ser descarregados na
Escola Secundária Magare
Projecto e, posteriormente,
serem introduzidos fraudulentamente nas urnas.
Os jovens do MDM interpelaram a viatura à entrada
da escola e, à força, retiraram
a senhora da viatura, que não
conseguiu explicar para onde
estava a levar os boletins de
voto. A mulher era funcionária do Ministério da Justiça e
assessora da ministra Benvinda Levi. Fernanda Moçambique era o seu nome. Na altura,
fazia-se acompanhar Carlos
Cauio, que era bastonário da
Ordem dos Advogados e assessor de Verónica Macamo.
Com agitação que criou no
local, Fernanda Moçambique
tentou refugiar-se numa viatura da Rádio Moçambique,
mas também foi tirada de lá,
porque era um caso flagrante
de tentativa de fraude eleitoral, por meio de enchimento
de urnas. A Polícia interveio,
levou a senhora para o Comando local e libertou-a. Quando
os delegados do MDM se
deslocaram ao Comando para
apresentar a queixa, foram
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informados que a senhora havia sido libertada, porque não
havia provas, mesmo depois
de ela ter abandonado a viatura com votos já preenchidos.
O MDM apresentou uma
queixa na Procuradoria local, e nenhuma diligência foi
levada a cabo. Mas ficou registado o nome de Fernanda
Moçambique, a senhora do
partido Frelimo que transportava votos para fraude eleitoral, chegando até a ser apelidada “mula de votos”. Nada
lhe aconteceu, e continuou a
viver a sua vida normal, também a provar que a Justiça protege o enchimento de urnas.
Como que para provar que
Fernanda Moçambique estava mesmo em missão partidária quando tentou introduzir
votos, no Gurué, em Outubro de 2017, sendo já Filipe
Nyusi presidente da Frelimo,
foi eleita membro do Comité de Verificação do Comité
Central do Partido Frelimo.
O Comité de Verificação é o
órgão de gestão e disciplina
do partido Frelimo, a entidade que vela pelo comportamento dos membros. Mas
era apenas um meio caminho
rumo à premiação de Fernanda Moçambique pelo trabalho executado no Gurué.
O melhor estava por vir.
E veio. Na semana passada,

Fernanda Moçambique foi
nomeada administradora do
distrito do Limpopo, na província de Gaza. Tomou posse
na quarta-feira da semana passada, 3 de Abril, no Xai-Xai.
Mas como o seu nome
“Fernanda
Moçambique”
já era por demais conhecido e sempre conotada como
mula de votos, para ludibriar
a opinião pública foi anunciada retirando o seu nome
principal e foi apresentada
como Maria Moçambique
Tonela, mas é, na verdade,
Fernanda Moçambique, a
senhora que transportava boletins de voto fraudulentos.
Foi assim que o partido
Frelimo conseguiu retribuir
os préstimos daquela sua dedicada militante. Fernanda
Moçambique tem o apelido
Tonela por causa do casamento. É casada com Justino Tonela, que é director Nacional
do Instituto de Patrocínio e
Assistência Jurídica, órgão
subordinado ao Ministério
da Justiça. Por sua vez, Justino Tonela é irmão de Max
Tonela, o ministro dos Recursos Minerais e Energia.
Fernanda
Moçambique
chega, assim, também à categoria de dirigente do Estado, como administradora do distrito do Limpopo.
de Moçambique
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Editorial

Um processo e tanto!
N

a semana passada, este jornal publicou um importante
documento no âmbito do processo das dívidas ilegais ou
ocultas. Da investigação levada a cabo pelo “Canal de
Moçambique”, descobrimos que Filipe Nyusi foi ouvido
como declarante durante a instrução do processo.
Ficámos a saber que Filipe Nyusi – quando questionado sobre o
seu papel na contratação dos 2,2 biliões de dólares que precipitaram Moçambique para uma crise económica e financeira agravada
com o corte da assistência financeira internacional – disse ao procurador Alberto Paulo que só participou em sessões do Comando
Conjunto (dirigido pelo Presidente da República de então) e do Comando Operativo (dirigido por ele próprio, na qualidade de ministro da Defesa), em que se abordou o assunto do Sistema Integrado
de Monitoria e Protecção Costeira.
Quando questionado sobre como foi montado o processo de financiamento do projecto, Nyusi disse que não sabe de nada sobre
o financiamento do projecto e nem sabe como o mesmo foi feito. Nyusi acrescentou que só sabia da “ProIndicus” e não sabia
da Empresa Moçambicana de Atum (EMATUM) e da “Mozambique Assets Management” (MAM). As declarações de Filipe Nyusi
constam nas folhas 4790, Volume 21 dos Autos, e podem ser consultadas.
Ora, o documento que publicamos neste jornal na nossa edição
anterior, prova exactamente o contrário do que Filipe Nyusi disse.
Não é verdade que não sabe de nada do processo de financiamento. Tal como é cristalino que sabia que as dívidas violavam a Lei
Orçamental.
Na carta que enviou a Manuel Chang, Filipe Nyusi enviou, em
anexo, o acordo a que o Governo, através da Defesa e Segurança,
havia chegado com o credor, no caso, os suíços do “Credit Suisse”.
“Feitas todas as diligências identificou-se a Credit Suisse pra realizar este desiderato. Após várias negociações as partes chegaram
a um entendimento que se encontra consubstanciado nos termos do
acordo em anexo ao presente documento.” Estas declarações são de
Filipe Nyusi, na sua qualidade de ministro da Defesa, na carta que
enviou ao ministro das Finanças de então, Manuel Chang.
Uma análise da carta toda ou, principalmente, da declaração que
acima reproduzimos faz-nos chegar a algumas conclusões que, em
condições normais, colocariam o juiz a requerer outro tipo de diligências. A primeira conclusão é a de que Filipe Nyusi conhece,
sim, todo o processo do financiamento. Na sua carta, fala em “várias negociações” e “todas as diligências” que foram feitas. É impossível fazer negociações ou diligências sem se saber o conteúdo
que é objecto dessas abordagens.
Vamos hipoteticamente assumir que houve diligências e negociações sem que Nyusi tomasse parte. Assumamos tal hipótese. Mas,
do outro lado, já não se pode assumir a hipótese de que Nyusi convocou Chang para assinar um acordo a que se chegou com o “Credit Suisse” sem que ele próprio, Nyusi, tenha lido e, assim, tenha
tido a possibilidade de deduzir sobre o mesmo alguma oposição.
Não é crível essa hipótese.
Quando se lêem as respostas que Filipe Nyusi deu ao procurador
e confrontando-as com o documento, chega-se a uma conclusão
decepcionante: o chefe do Estado mentiu ao procurador. A questão
que se coloca é: vamos fingir que não se está perante um caso gra-

ve? Vamos fingir que esse processo ainda é sério e que tudo está
bem?
Sabe-se que há vinte arguidos no processo e que alguns deles
estão detidos. É legítimo questionar se esta omissão ou mentira do
chefe do Estado não terá precipitado a constituição de alguém em
arguido ou mesmo a sua prisão? É legítimo questionar. Do nosso
lado, convém que fique claro que não se trata de fazer disto uma
questão pessoal, mas, em qualquer parte do mundo, as declarações
de um Presidente da República, independentemente do foro, devem
ser sérias.
Torna-se mais útil questionar quando se sabe que há muitos critérios que estão a nortear este processo que são absolutamente obscuros. Esperava-se que este processo fosse exemplar, por estar ligado
a todos os moçambicanos que vivem na pele as consequências dos
crimes cometidos. Mas não. Até aqui tudo indica que isto não passa
de um grande filme.
Basta questionar por que razão, por exemplo, o arguido Renato
Matusse, com todas as provas do seu envolvimento até aos cabelos,
incluindo a recepção dos dinheiros directamente da “Privinvest”,
e a sua lavagem na imobiliária, viaturas e em alegadas acções de
filantropia, até aqui não está preso. E, para gozar com a nossa cara,
até se passeia com o Presidente da República, com quem tem relações de compadrio, e escreve livros sobre o tio da esposa do cidadão que ocupa actualmente o cargo de Presidente da República.
Renato Matusse está envolvido desde a negociação com Iskandar
Safa até na distribuição. Mas está ali na frescura. É por ser compadre do Presidente da República que também se pode dar ao luxo de
prestar falsas declarações?
Ainda no campo das incongruências, seguem-se os empreiteiros
que venderam apartamentos aos implicados que pretendiam fazer
lavagem do dinheiro. Há uns empreiteiros que foram presos, e outros não, mas todos fizeram exactamente a mesma actividade: alienaram casas. Uns receberam dinheiro directamente da “Privinvest”
e não estão presos. Outros até foram pagos por intermediários, mas
acabaram presos.
Como é que se explica que, dos empreiteiros detidos, só haja
moçambicanos, e, dos estrangeiros, nem um tenha sido preso? Ou a
Procuradoria partiu do pressuposto de que a actividade de empreiteiro é ilegal quando praticada por cidadãos que ostentem a tonalidade mais escura da pele? Torna-se incompreensível o tratamento
que a Justiça está a dar aos que venderam casas: uns são inocentes,
e outros são culpados, mas todos fizeram a mesma actividade e nos
mesmos termos.
Não nos compete a nós advogar a prisão ou a libertação de quem
quer que seja. Tão simplesmente exigimos que haja uniformidade
nos critérios. É isso que faz uma Justiça séria. Se é para prender
quem recebeu dinheiro, que sejam presos todos. Se é para prender quem vendeu casas, que sejam presos todos. Se é para prender
quem intermediou o negócio, que sejam presos todos. Prender uns
e deixar outros não lembra ao Diabo.
Insistimos que este processo devia ser levado a cabo com alguma
seriedade. Mas a dualidade de critérios que se verifica dá para acreditar
que isto vai morrer tal como começou. E a cereja no topo do bolo vai
ser o juiz a quem caberá julgar o caso. E é legítimo perguntar: haverá
algum interesse em tornar este país sério?
de Moçambique
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Opinião

Ministro “zero à esquerda”
em imparável ascensão
Por Adelino Timóteo

C

aríssimo
Todd
Chapman,
A 28 de Janeiro
de 2010 te referiste a Tchetcho como “um
“zero à esquerda”, de trinta anos, sem experiência
em negócios ou título universitário, mas com elevada lealdade a Guebuza”.
Cerca de vinte anos depois
o que é feito daquele pivete, daquele “zero à esquerda” que chegou surpreendente a ministro, jogando
igual lealdade a Nyusi?
Discute-se nos bastidores que ele estudou na
Universidade de Witswatersrand, na África do Sul,
onde nenhum contemporâneo seu que por lá passou
reconhece tê-lo visto na
carteira. Estranhamento,
nem os serventes lembram-se de o terem visto. Ainda
assim, aquele a quem chamaste “zero à esquerda” é
surpreendente fabricador
de prodígios, até aqui sem
precedente, à frente de
um pelouro onde acumula
e concilia diversas posições: terra, mar, ambiente
e desenvolvimento rural.
Caríssimo Chapman,
Tchetcho é uma potência governamental, de negócios e política. Veja-se,
com tais posições acumu-

ladas, a zona centro do
país virou mar, e Tchetcho,
grão a grão, enche o papo,
aí aparece na comunicação
social, não obstante o teres
retratado como figura de
perfil baixo. É muito fácil
ser ministro neste país. Requisito básico: ser “zero à
esquerda”. Um “zero à esquerda” também pode ser
chefe do gabinete eleitoral
do partido dos camaradas.
Tchetcho acumula a de
ministro do ar porque voa
de helicóptero para as zonas afectadas. Está em todas, esse super-ministro.
Diz-se mesmo à boca
cheia, acumula as pastas
de governador de Sofala,
Manica e Tete. É presidente-sombra do município da
Beira, porque hipoteticamente coordena as acções
das instituições multi-sectoriais do Estado, organismos de apoio, etc., etc..
Estrategicamente, a posição de Tchetcho garante
o abocanhamento de toda
a ajuda canalizada para
esta zona do país, onde a
maioria diz que nada recebe. Ou recebem vítimas
do ciclone com cartão do
partido dos camaradas.
A nós outros, vítimas do
ciclone, que aguardamos
em nossas casas apoios,
a sorte não nos sorri. Vê
só, os grande-grande dos

camaradas estão a receber
lonas para cobrir os tectos das casas, Zé Povinho,
Chapman, nem uma tampa
de óleo, nem uma colher
de açúcar, nada de nada.
Com este trabalho inglório há quem afirma que a
visibilidade conferida a
Tchetcho visa promovê-lo.
Alguns já acusam o diabo
de ter fabricado calamidades para demonstrar quem é
quem manda no Presidente
da República. E não é para
menos: ele que junta na sua
pasta ministerial a terra,
o ar, o ambiente e o mar,
agora é super-governador
da zona centro. Uma posição nunca havida antes.
Caríssimo Chapman,
Assim, não ilude que o
seu “zero à esquerda” continue a subir e a surpreender
os seus detractores. Não me
estranha de jeito nenhum
que apesar da sua alegada prova, o nosso Tchetcho conseguiu sem vocação reconhecida passar de
PCA do BCI e de empresas fantasmas a ministro.
Depois de gerir negócios
e interesses de Guebuza
através de várias empresas
de fachada, como a Insetec,
Tchetcho aperfeiçoou as
suas habilidades, e, quando se cria caído em desgra-

O génio de
Tchetcho é
desconhecido
de muitos, mas
assimila a rapidez
e flexibilidade
na mudança
de direcção.
Quando Guebuza
estava em alta,
este galáctico
dos Camaradas
emparceirava com
Salimo Abdullah
(intelec) na gestão
de empresas
fantasmas do
antigo estadista.
Mas uma coisa
Tchetcho aprendeu
muito bem: estar
do lado certo.
Não precisa título
universitário para
tanto.

ça depois de delatado por
Maria Inês Moiane, esse
malabarista por excelência
continua imparável. Para já
reina uma incógnita sobre
o novo voo deste que, apesar de “zero à esquerda” e
de não ter nenhum título
universitário e de negócio,
é visto como um provável
futuro primeiro-ministro.
O génio de Tchetcho é
desconhecido de muitos,
mas assimila a rapidez e
flexibilidade na mudança
de direcção. Quando Guebuza estava em alta, este
galáctico dos Camaradas
emparceirava com Salimo
Abdullah (“Intelec”) na
gestão de empresas fantasmas do antigo estadista.
Mas uma coisa Tchetcho
aprendeu muito bem: estar
do lado certo. Não precisa título universitário para
tanto. Se Tchetcho alguma
vez tirou grau universitário, aprendeu a ser expedito, a driblar e a marcar
golos, a ganhar muito dinheiro em comissões. E
não se exclua, deste negócio de donativos não lhe
faltarão comissões, pois
não é de graça que Tchetcho queima as calças no
trono que o amigo Presidente lhe ofereceu, para
rir e brincar um pouco por
essas bandas do Índico.
de Moçambique
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A corrupção mata!
Por Edwin Hounnou

A

corrupção é uma
das armas de destruição em massa
com a qual o povo
moçambicano se confronta.
Ela, disparada por homens
vestidos de fato e gravata,
sapatos bem engraxados,
parecendo-se com gente de
bem e, por vezes, carinhosa,
com discursos que deixam a
multidão emocionada. Aos
domingos, ocupam os lugares
de frente nas igrejas, sinagogas e mesquitas, para serem
visualizados como piedosos.
Debaixo dos braços trazem a
Bíblia Sagrada, o terço ao bolso e o Alcorão nos sovacos.
Tudo, porém, o que tentam demonstrar ser entra em
contradição com a sua prática
quotidiana, pois, eles matam
o povo aos poucos e em silêncio. Para confundir as suas
vítimas, eles, são solícitos e
sempre prontos em apoiar iniciativas de caridade e de ajuda
às comunidades e colectividades que podem ser desportivas ou de índole local, mas,
no fundo procuram esconder
o veneno que cospem para
cima do povo que em público
dizem amar de alma e coração
e por ele dariam as suas vidas, se necessário fosse. Nós,
há muito, retiramos a nossa
confiança naqueles que fazem
atrasar a nossa História. Não
depositamos confiança em
pessoas que, ao longo desses 44 anos de independência, vêm provocando o atraso socioeconómico do país.
Os corruptos dizem que
também querem mudanças,

mas na hora de mudar, eles
se escondem debaixo das
grandes secretárias dos seus
reluzentes gabinetes porque
eles beneficiam da corrupção. Até chegam ao ponto de
apontar o dedo acusador aos
outros, geralmente, aos pequenos corruptos e ensaiam
levá-los à barra da justiça a
fim de continuarem gozar de
simpatia do povo. Sabemos
que eles não mudarão de livre
vontade a sua maneira de ser
e de agir. São aves de rapina,
vivem de sangue do povo. Estamos a ver como eles se juntaram quando Manuel Chang
foi detido, na África do Sul.
Juntaram-se para trazê-lo de
volta porque sabem que, se
for levado para os Estados
Unidos, ele vai denunciar o
esquema do calote. A Procuradoria-Geral da República, o
Tribunal Supremo e a Bancada Parlamentar da Frelimo a
marcharem ao mesmo passo.
Na hora de aflição, esses
tipos se unem porque têm a
consciência de que Manuel
Chang é a “caixa negra” de
toda a máfia e, nos Estados
Unidos, não será julgados por
camaradas mas por juízes de
Direito. Não é por acaso que
a todas as perguntas têm a
mesma resposta: “exaltemos
a pátria, exaltemos a pátria e,
sempre, exaltemos a pátria”.
O país não tem estradas
praticáveis, não tem políticas
agropecuárias credíveis nem
indústria devido à corrupção. Moçambique é dos poucos países no mundo que não
possui uma estrada nacional

que ligue, com eficiência, as
suas grandes regiões. De país
próspero e altamente produtivo, virou a excelente importador de tudo, desde agulha,
fósforo, arroz, batata, banana,
arroz, frutas, têxteis, carnes,
calçados. Foram os corruptos que destruíram o nosso
país e o tornaram mendigo
entre as nações. Com os seus
amigos chineses, desmataram as nossas florestas e hoje
escancaram o mar a barcos
de pescados de seus “aliados naturais”. Nos próximos
tempos, já não será possível
saborearmos uma garoupa,
um peixe-serra das nossas
águas. A febre pelo enriquecimento sem causa atinge
quase todos os governantes.
Os que se não meteram na
vergonha da corrupção são
raros que se podem contar
com os dedos de uma só mão.
A integridade ético-moral
é uma virtude em extinção
em quase toda a nossa classe política. A doença é de tal
ordem que ocupar um lugar
público virou sinónimo de ficar próximo do cofre de onde
cada um pode tirar a quantidade de dinheiro que quiser.
No nosso país, são raros os indivíduos que deixaram os cargos públicos que ocupavam e
passaram a ser cidadãos comuns. Todos transitaram do
partido no poder para o governo e daí, quando deixam
a governação, desaguam no
mundo empresarial. Esta é a
lógica de como, na nossa terra, as instituições funcionam.
Nunca antes haviam traba-

Os corruptos
dizem que
também querem
mudanças,
mas na hora de
mudar, eles se
escondem debaixo
das grandes
secretárias dos
seus reluzentes
gabinetes porque
eles se beneficiam
da corrupção.

lhado e, pouco tempo depois,
andam podres de “grana”. A
única coisa que tenham herdado, talvez, seja uma palhota
e dois cajueiros, mas os seus
filhos nos atrapalham conduzindo viaturas como Ferrar e
outras de marcas raras, que
não se vêem mesmo nos países que, financeiramente, assistem ao nosso país. Agora
entendemos quando diziam
para não termos medo de ficar ricos, mas, escondiam
a fórmula mágica para que
não ficássemos, também, ricos. Afinal, não tem nada de

especial, basta ser gatuno.
As escolas construídas com
base em material precário
resultam da corrupção. As
nossas crianças estudam encurvadas ao chão, por falta de
carteiras não se deve à falta
madeira ou de gente capaz de
as fabricar, mas à corrupção.
Os nossos filhos terminam o
ensino secundário sem saber
nem escrever nem fazer uma
simples operação de somar,
subtrair e dividir. O país está
destruído pela corrupção. O
futuro é incerto e os promotores disso tudo enviam
os seus filhos para estudarem nas melhores escola do
mundo, de onde regressam
para gerir empresas dos papás ou criarem empresas de
fachada para as quais os papás drenam fundos públicos.
É este o Moçambique novo
e próspero que nos prometem
desde 1975. É este o futuro
melhor com o qual nos enchem os ouvidos. Deus não
ajuda a quem não se ajuda a
si mesmo. A corrupção impede o desenvolvimento, mata
milhões de moçambicanos.
Ela atrofia e sufoca o povo.
A corrupção é praticada por
pessoas perigosas criminosas,
por isso, lutemos para que
tenhamos um país bom para
as gerações vindouras, expulsando os corruptos do poder!
Acordemos todos contra os corruptos! Compete a nós mesmos lutar pela
nossa libertação. Ninguém
lutará por nós e é possível vencer esta batalha!
de Moçambique
publicidade
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Opinião
O que o governo poderia fazer
com os mil milhões da China
Por Roberto Tibana

L

i que o governo de
Moçambique recebeu
um cheque do governo chinês no valor
equivalente a um bilião (mil
milhões) de dólares americanos. Li também que a China
não impõe nenhumas condições para a utilização desse
dinheiro. Não ouvi nenhum
desmentido oficial sobre isto.
Assim presumo que tal generosidade chinesa de facto
aconteceu. No entanto ainda
não ouvi nenhum plano concreto do Governo sobre como
planeia usar esse dinheiro.
Tenho uma proposta de quatro medidas concretas, para
ser avançada com a urgência
que a situação exige para se
reabilitar o tecido económico
e social das regiões afectadas.
Tais medidas deveriam ser
anunciadas e postas em prática
pelo Governo Central dentro
das próximas duas semanas
(pois dinheiro há, os chineses deram!). Concretamente:
Medida 1: O Governo deveria alocar US $200,000.000.00
(duzentos milhões de dólares)
para comprar toda a dívida das
empresas de capitais nacionais
e proprietários moçambicanos
nas regiões afectadas pelo ciclone Idai e pelas cheias que

na mesma ocasião do ciclone
aconteceram no centro do país.
Para que esta operação não
incentive a gestão irresponsável das empresas e para reduzir
o “moral hazard” (a possível
tendência de as organizações
gerirem os seus negócios de
maneira menos prudente sabendo que em caso de desastre
poderão contar com a generosidade de alguém), este valor
deveria ser alocado de acordo
com os seguintes critérios:
a) O Governo compra 100%
da dívida das empresas que
estiverem a honrar em 100%
as suas obrigações bancárias;
b) O Governo compra somente os juros capitalizados
das dívidas das empresas que
não estiverem a honrar as
suas obrigações bancárias, e
garante o pagamento de juros para o resto do ano de
2019, aliviando assim o peso
financeiro para essas empresas para o resto do ano.
Um grupo técnico independente de economistas e
financeiros (assessorado por
um empresa reputada de auditoria) deveria ser criado para
junto dos bancos e empresas
recolher a informação necessária, proceder à sua avaliação, produzir uma proposta

de listas de empresas beneficiárias e respectivos valores, bem como um roteiro de
procedimentos de execução
da operação pelo Tesouro,
Empresas e Bancos. O Grupo
deveria apresentar a proposta
final ao Conselho de Ministros
para decisão final num período
não superior a trinta (30) dias
a partir da data do anúncio da
medida, e a implementação da
medida dever ser finalizada
num período não superior a
20 (vinte) dias depois da decisão do Conselho de Ministros.
Medida 2: O Governo deveria alocar US $50,000,000,00
(cinquenta milhões de dólares) ao Conselho Municipal
da Beira para a reabilitação
das infraestruturas económicas e sociais sob sua responsabilidade, mediante “Plano
de Reabilitação Municipal
de Emergência” a ser produzido pelo Município num
período não superior a 30
dias (incluindo o tempo de
consultas) após o anúncio da
locação dos fundos, e sujeito
a consulta com as associações empresariais da Beira.
Medida 3: O Governo deveria anunciar a locação imediata
de US $100,000,000.00 (cem
milhões de dólares) aos gover-

Assim presumo
que tal
generosidade
chinesa de facto
aconteceu. No
entanto ainda
não ouvi nenhum
plano concreto
do Governo sobre
como planeia usar
esse dinheiro.
nos de Manica e Sofala para
serem aplicados na reabilitação de emergência das infraestruturas económicas dos locais
afectados pelo ciclone e pelas
cheias, mediante um “Plano
de Reabilitação Distrital de
Emergência” a ser produzido
pelos Governos Provinciais
sujeitos a consulta com as
associações/Grupos empresariais das respectivas Províncias, num período não superior
a 30 dias (incluindo o tempo
de consultas) após o anúncio da alocação dos fundos.
Medida 4: O Governo deve-

ria decidir e anunciar a criação
de uma Comissão Técnica Independente para a Reabilitação pós-Idai, para no terreno
ir estudar com os Governos
provinciais as prioridades na
alocação dos restantes US
$650,000,000.00 (seiscentos
e cinquenta milhões de dólares) na reabilitação e reforço
das infraestruturas públicas
(estradas, pontes, diques, barragens, linhas de energia) que
são da responsabilidade dos
serviços e empresas nacionais (i.e., que caem fora do
âmbito dos Governos distritais, municipais e provinciais).
As responsabilidades logísticas e financeiras para a realização desta operação seriam
a cargo do Governo. Isto é, nenhum do dinheiro doado deve
servir para pagar consultores.
Eu sou voluntário para ir
acampar durante trinta dias
na Beira e ajudar a executar a
Medida 1. Só preciso de uma
tenda de campanha e rações
daquelas que dão aos militares quando vão ao campo de
batalha, incluindo um kit de
prevenção de malária, cólera
e tifóide. Mais nada. O resto
que se tornar necessário acredito que Daviz pode ajudar.
de Moçambique
publicidade
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MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE
PARA OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE POR DRILLSHIP
Eni Mozambico S.p.A – filial de Moçambique, Operadora da Licença da Área 5-A em Moçambique, convida as empresas interessadas a submeter
a sua Manifestação de Interesse para as OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE ATRAVÉS DE NAVIO DE PERFURAÇÃO (DRILLSHIP) para apoiar a
actividade de pesquisa da Eni Mozambico S.p.A em Moçambique.
O drillship em questão é solicitado que tenha as seguintes características:
• Unidade de Posicionamento Dinâmico apta e equipada para o serviço H2S
• Preparação para spud-in - Offshore Moçambique: 1T 2020
• Profundidade da Água Nominal = min 1900 m
• Profundidade de Perfuração = min 4500m
• Pilha de BOP = min. 15.000 psi
• Capacidade de Derrick 2.000.000 libras
• Número de poços: 1 firme mais 2 opcionais, 1 + 1 poço
• Duração estimada do poço: 45 dias

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Empresas interessadas neste convite deverão submeter a sua Manifestação de Interesse para participar de um processo de concurso para operações
de perfuração offshore através de navio de perfuração (Drillship), registrando-se no site indicado abaixo e enviando a seguinte documentação exigida
demonstrando como evidência de:
1. Ser capaz de fornecer um Drillship compatível com as características acima listadas;
2. Ter uma vasta experiência na execução de operações de perfuração offshore envolvendo um navio de perfuração (Drillship) em conformidade com
as características acima listadas;
3. Quaisquer referências relevantes para os projectos anteriormente executados de características técnicas e magnitude semelhantes;
4. Cópia da Certidão do Registo Comercial, nome da Pessoa Jurídica e pessoa de contacto para receber o pacote de qualificação e outras informações
relevantes do Operador;
5. Últimos três anos Demonstrações Financeiras e Relatório Anual, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. Estes
documentos devem ser do Grupo da Empresa (se aplicável) e também da entidade registada da Empresa em Moçambique que, se for o caso, celebrará
o contrato em questão;
6. Estrutura da Empresa e do Grupo com a lista dos principais Accionistas e beneficiários finais (se não estiverem cotados na bolsa de valores);
7. Ter certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e / ou certificados que comprovem a conformidade com os Padrões de Qualidade internacionais
(por exemplo, ISO 9001: 2008);
8. Ter certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança e / ou documentos que comprovem a conformidade com as normas internacionais
(ISO18001);
9. Qualquer outra informação que demonstre a capacidade de executar este escopo de trabalho.
Empresas interessadas neste convite podem submeter sua Manifestação de Interesse inscrevendo-se através do seguinte website (Candidaturas de
Moçambique):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/home.page e click em “FIND OUT MORE”.
IMPORTANTE:
A candidatura deverá referir ao seguinte código de serviço:
• SS05BA01

OFFSHORE RIGS - FLOATERS

Dentro do aplicativo do site, na secção “Object of Application”, a área “Origin of Invitation” deverá ser preenchida da seguinte forma: “OFFSHORE RIGS”.

Sujeito à submissão e cumprimento de toda a documentação solicitada acima, as Empresas podem receber o Pacote de Qualificação, e podem ainda ser
incluídas no processo de licitação para as atividades sujeitas.

Esta solicitação não deverá ser considerado como um convite para concurso e, portanto, não representa e nem constitui qualquer promessa, obrigação
ou compromisso de qualquer tipo por parte da Sucursal Moçambicana da Eni Mozambico S.p.A, de celebrar qualquer contracto ou acordo consigo ou
com qualquer Empresa por participar desta Manifestação de Interesse.

Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos pela sua Empresa não serão interpretados como um compromisso por parte da Eni
Mozambico SpA - Sucursal Moçambicana, para firmar qualquer contracto ou acordo com a Empresa, nem autorizar sua empresa a reivindicar qualquer
indenização da Eni Mozambico S.p.A Sucursal Moçambicana.
Todos os dados e informações fornecidos de acordo com esta Manifestação de Interesse serão tratados estritamente como confidenciais e não serão
divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse serão da total responsabilidade das empresas, as
quais não terão direito a qualquer reembolso por parte da Eni Mozambico S.p.A Sucursal Mozambicana a este respeito.

O prazo para recebimento de sua documentação referente a sua Manifestação de Interesse é de 16 de Abril de 2019, pelas 23:59 hora. A Eni
Mozambico SpA não aceitará a documentação recebida após o prazo estabelecido.
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EXPRESSION OF INTEREST
FOR DRILLING OPERATIONS OFFSHORE BY DRILLSHIP
Eni Mozambico S.p.A – Mozambique Branch, Operator of Area 5-A license in Mozambique, invites interested companies to submit their
Expression of Interest for the provision of DRILLING OPERATIONS OFFSHORE BY DRILLSHIP to support Eni Mozambico S.p.A exploration
activity in Mozambique.
Such Drillship is required to have the following characteristics:
• Dynamic Positioning Unit required to be fit & equipped for H2S Service
• Readiness for spud-in – Offshore Mozambique: Q1 2020
• Rated Water Depth = min 1900 m
• Drilling Depth = min 4500m
• BOP stack  = min. 15,000 psi
• Derrick Capacity 2,000,000 lbs
• Number of wells: 1 firm plus 2 optional, 1+1 well
• Estimated well duration: 45 days

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest to participate in a tender process for offshore drilling operations
through drillship by registering on the website indicated below and submitting the following required documentation demonstrating an
evidence of:

1. Being able to provide a Drillship compliant with the above listed characteristics;
2. Having an extensive experience of executing drilling operations offshore involving a Drillship compliant with the above listed characteristics;
3. Any relevant references for the previously executed projects of similar technical characteristics and magnitude;
4. Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity name and contact person for receiving qualification package and other relevant
information from the Operator;
5. Last three years Financial Statements and Annual Report including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow Statement. These documents
must be provided for the Company Group (if applicable), and also for the Company’s Mozambican registered entity that, if the case, will enter
into the subject contract;
6. Company and Group Structure with the list of major Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in the stock exchange);
7. Having Quality Management System certifications and/or certificates proving compliance with international Quality Standards (e.g. ISO
9001:2008);
8. Having Health & Safety Management System certification and/or documents proving compliance with international standards (ISO18001);
9. Any other information that will establish ability of fulfilling this scope of work.
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by registering to the following website (Mozambique
Application):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/home.page and click on “FIND OUT MORE”.
IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity code:
• SS05BA01

OFFSHORE RIGS - FLOATERS

Within the website application, under the section “Object of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as follows:
“OFFSHORE RIGS”.
Subject to the submission and compliance of all the above requested documentation, Companies may receive the Qualification Package, and may
further be included in the tender process for the subject activities.

This enquiry shall not be considered an invitation to Tender and therefore it does not represent or constitute any promise, obligation or
commitment of any kind on the part of Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch, to enter into any agreement or arrangement with you or with
any Company participating in this Expression of Interest.

Consequently, all data and information provided by you shall not be construed as a commitment on the part of Eni Mozambico S.p.A - Mozambican
Branch to enter into any agreement or arrangement with you, nor shall they entitle your company to claim any indemnity from Eni Mozambico
S.p.A Mozambican Branch.

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will be treated as strictly confidential and will not be disclosed or
communicated to non-authorized persons or companies.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of Interest shall be fully born by such Companies who shall have no
recourse in this respect to Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch.

The deadline for receipt of your documentation relevant to this Expression of Interest is set at 16 April 2019, 23:59 time. Eni Mozambico SpA
will not accept the documentation received after the set deadline.
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O mecanismo que homologava as fraudes

Eliminado o princípio da impugnação
prévia no contencioso eleitoral
Assembleia da República fixa em 75 dias o prazo de apresentação de candidaturas.
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

A

Primeira Comissão e a Quarta Comissão da
Assembleia
da
República propuseram a
eliminação do princípio da
impugnação prévia ao definir que “compete aos Tribunais Judiciais de Distrito
ou de cidade a apreciação
em primeira instância dos
recursos eleitorais, desde o
período de recenseamento
eleitoral até à validação e
proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho
Constitucional”.
O princípio da impugnação prévia pressupunha que
o tribunal só pode conhecer
o mérito de qualquer questão em contencioso eleitoral
se a mesma tiver sido apresentada por escrito como
reclamação no lugar onde
se verificou. Por exemplo,
se houvesse uma contagem
problemática, essa questão
devia ser apresentada por
escrito ali na mesa, e só assim é que podia evoluir até à
fase de recurso contencioso.
Este figurino prejudicou
bastante a oposição nas eleições autárquicas mais recentes. O partido Frelimo falsificava os resultados e instruía
os presidentes das mesas
para não aceitarem as reclamações na mesa ou instruía a
Polícia para assaltar a mesa,
não havendo oportunidade
para apresentação da impugnação prévia. Outra táctica
consistiu em levar as urnas
para um outro lugar onde não
estivessem os vogais da oposição e, lá mesmo, produzir
uma edital, sem a possibilidade de haver impugnação.
Em casos evidentes de fraude, como Marromeu, Monapo, Tete, Moatize e Matola,
para contestar junto do

O partido Frelimo falsificava os resultados e instruia os presidentes das mesas a não aceitarem as reclamações
tribunal uma decisão ilegal tomada em sessão da
Comissão Distrital de Eleições, era preciso que se
apresentasse reclamação ao
mesmo órgão na mesa, e só
depois de esta ser julgada
negativamente é que se
podia seguir para o tribunal
como recurso contencioso.
No caso de Marromeu foi
mais grave. A Polícia tomou
de assalto as mesas de votação e levou as urnas para o
edifício da Administração,
e foi lá onde foram contabilizados os votos e fabri-

Em Marromeu a polícia tomou de assalto as mesas de votação

cado um edital que dava a
vitória à Frelimo. Quando a
oposição apresentou o caso
ao tribunal, o juiz declarou
que reconhecia que não havia condições para apresentação de uma impugnação
prévia devido aos disparos
da Polícia, mas, mesmo assim, exigia a tal impugnação
prévia, numa clara acção
de sabotagem à oposição.
O novo texto permite a
presença dos mandatários
de candidaturas, de observadores e de profissionais
da comunicação social na

Canal de Moçambique | quarta-feira, 10 de Abril de 2019
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mesa da Assembleia de Voto.
Durante o apuramento no
círculo eleitoral provincial,
os mandatários devem assistir aos trabalhos, sendo
notificados por escrito para
o efeito. Os mandatários podem, durante as operações de
apuramento, apresentar reclamações, protestos ou con-

s na mesa
traprotestos sobre os quais a
Comissão Provincial (ou de
Cidade) de Eleições delibera.
Ainda em relação à questão
dos mandatários, a Primeira
Comissão propõe: “Os mandatários são designados para
o nível central, provincial e
distrital ou de cidade com a
indicação do seu domicílio,
para efeitos de notificação”.
Outro aspecto a sublinhar é
o período de reflexão. A decisão final é de manutenção das
actuais quarenta e oito horas.
A lei será apreciada na generalidade na próxima semana.

Assembleia da República
fixa em 75 dias o prazo
de apresentação de
candidaturas
A Assembleia da República realizou, na quinta-feira da
semana passada, a revisão da
Lei de Eleição do Presidente
da República e dos Deputados
da Assembleia da República.
O presidente da Comissão da
Administração Pública e Poder Local da Assembleia da
República, Lucas Chomera,
disse que a revisão decorre da
necessidade de harmonizar esta
lei com a lei de eleição dos órgãos das autarquias locais e a
lei de eleição dos membros das
assembleias provinciais e dos
governadores de província e da
necessidade de rever os prazos
de apresentação de candidaturas, devido à alteração do calendário do recenseamento em
consequência do ciclone “Idai”.
Devido ao atraso no início
do recenseamento eleitoral,
o prazo de apresentação de
candidaturas para a eleição
do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República passa de 120 dias para 75 dias.
O prazo para a publicação
do mapa com o número de
deputados e a sua distribuição
pelos círculos eleitorais passa de 180 dias para 105 dias
antes da votação. É o que determina a nova lei eleitoral.
A medida é, no entanto, transitória, ou seja, apenas para
as eleições de 15 de Outubro.
“O que fizemos foi introduzir as alterações que estão na
lei da eleição das Assembleias
Provinciais, porque estas acontecem em simultâneo com as
eleições presidenciais e dos
deputados. O que fizemos foi
trabalhar com a questão dos
prazos. Como o recenseamento ainda não começou, a legislação actual diz que as candidaturas são apresentadas 120
dias antes do sufrágio, o que
significa que terminaria no dia
15 de Abril. Encurtámos. Temos 75 dias só para este ano.
Havia também o prazo da CNE
para divulgar os mandatos, que
passou de 180 para 105 dias.
Essas são as alterações fundamentais”, disse Lucas Chomera e acrescentou que o resto foi
uma revisão ao nível da forma.
de Moçambique

16

Canal de Moçambique | quarta-feira, 10 de Abril de 2019

Nacional

O cargo de secretário de Estado
na província vai custar cerca de
52 milhões de meticais aos cidadãos

AR aprovou a proposta de Lei dos Serviços de Representação do Estado na Província
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

A

Assembleia da República aprovou a
proposta de Lei
dos Serviços de
Representação do Estado
na Província. O documento
foi aprovado por consenso
das três bancadas parlamentares (Frelimo, Renamo
e Movimento Democrático
de Moçambique).
Diferentemente do que o
Governo vinha dizendo, que
a legislação da descentralização não trazia custos adicionais, a proposta apresentada
pela ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua,
indica que da sua implemen-

tação resultarão encargos
adicionais calculados em
52.482.000,00 (cinquenta e
dois milhões e quatrocentos e
oitenta e dois mil) de meticais.
Deste valor, 27.482.000,00
de meticais serão gastos com
remunerações e regalias de
dez secretários de Estado.
Serão usados para a aquisição de viaturas protocolares
25.000.000,00 de meticais.
Nos termos da proposta
apresentada, a Secretaria de
Estado na província integra: o secretário de Estado
na província; o director do
Gabinete do secretário de
Estado na província; o director de Serviço Provincial.
A proposta apresentada é
a última das cinco leis que
fazem parte da legislação
de descentralização, fruto

Carmelita Namashilua

da revisão da Constituição
da República, no âmbito
dos consensos alcançados
no diálogo político entre
o Governo e a Renamo.
A proposta estabelece o
quadro legal de organização e de funcionamento dos
serviços de representação
do Estado na província e
define a forma de articulação entre o secretário de
Estado na província e os órgãos de governação descentralizada a nível da província e das autarquias locais.
À luz da proposta, o posto
administrativo, a localidade
e a povoação subordinam-se
ao representante do Estado
na província, pois o legislador entendeu não os integrar
nos órgãos de governação
descentralizada, ou seja, o

governador não tem poder
sobre o posto administrativo,
a localidade e a povoação.
A representação do Estado na província é uma espécie de policiamento dos
órgãos
descentralizados.
Com o cargo do representante do Estado e seus
serviços, a província passa
a ter dois comandos (o do
governador provincial e o
do secretário de Estado na
província), o que alguns consideram ser uma duplicação
de órgãos. E o Estado passa a
gastar mais. O Governo afirma que a descentralização
não traz custos adicionais,
mas o governador provincial
tem a sua máquina de funcionamento, e o secretário de
Estado da província também.
de Moçambique
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Suplemento humorístico

de Moçambique

Sobre os últimos desenvolvimento

Ago ra, o que tens a
dizer sobre esse docum ento
que anda aí? Uma coisa é um
pre sidente mentiro so. Mas
mar ido mentiro so não
posso adm itir.

AJM/2019
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Perda de mandato de Ricardo Tomás

Comissão Permanente julgou,
condenou e mais tarde lembrou-se
do direito à defesa
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

A

Comissão Permanente da Assembleia da República
deliberou,
na quarta-feira da semana
passada, 3 de Abril a perda
de mandato do deputado
Ricardo Tomás, eleito no
último mandato pelo Movimento Democrático de Moçambique. Segundo Mateus
Katupha, porta-voz da Comissão Permanente, Ricardo
Tomás perde o mandato pelo
facto de, nas últimas eleições
autárquicas, ter concorrido
para o cargo de presidente
do Conselho Autárquico da
Cidade de Tete, enquanto
cumpria o mandato pelo
MDM. A quebra de mandato foi solicitada pela bancada do MDM, por considerar
que Ricardo Tomás estava a
criar um mau ambiente na
bancada.
Segundo Mateus Katupha, a quebra de mandato
deve-se ao facto de Ricardo
Tomás “ter aceitado candidatar-se para o cargo de presidentedoConselhoAutárquico”.
A Comissão Permanente
da Assembleia da República
considerou que Ricardo Tomás violou o Regimento e o
Artigo 177 da Constituição
da República, sobre os deveres do deputado, que diz:
a) observar a Constituição e
as leis;
b) observar o Estatuto de
Deputado;
c) respeitar a dignidade da
Assembleia da República e
dos Deputados;
d) comparecer às sessões do
Plenário e às da comissão de
que é membro;
e) participar nas votações e
nos trabalhos da Assembleia
da República.

Ricardo Tomás
A decisão da Comissão
Permanente foi tomada sem
ouvir Ricardo Tomás, ou seja,
Ricardo Tomás não teve a
oportunidade de se defender.
Só depois da decisão foi
desencadeado o processo que
vai dar oportunidade a Ricardo Tomás de se defender.
Esse processo está em curso.
No dia 4 de Março, a Comissão dos Assuntos Constitucionais convocou Ricardo Tomás para uma audição
na sequência do pedido do
MDM de perda de mandato.
O “Canal de Moçambique”
teve acesso à convocatória e
ao questionário da Comissão
dos Assuntos Constitucionais,
que procura saber se Ricardo
Tomás renunciou à qualidade de membro do MDM e se
assumiu funções na Renamo.
A audição de Ricardo Tomás
ainda não aconteceu. Segundo
o que o nosso jornal apurou,
no dia 4 de Abril, Ricardo Tomás apresentou ao Gabinete
da presidente da Assembleia

Geraldo Carvalho

Mateus Katupha
da República, Verónica Macamo, um pedido de dispensa
para tratar de assuntos familiares. Ricardo Tomás pediu dispensa até o dia 21, ou seja, só
volta a estar disponível a partir
do dia 22. Apesar de a Comissão Permanente exigir celeridade do processo, o mesmo
pode levar o seu tempo, porque, depois da audição, a Comissão dos Assuntos Constitu-

cionais deve emitir um parecer
para a Comissão Permanente
da Assembleia da República,
que, por seu turno, vai levar
ao Plenário, para decisão final.
Ricardo Tomás ainda tem tempo para recorrer da decisão.
Ricardo Tomás vai continuar
na Assembleia da República
até à conclusão do processo.
Segundo Katupha, a Comissão Permanente quer
celeridade no processo de
quebra de mandato do deputado Ricardo Tomás. Na
ocasião, Katupha disse a jornalistas que Ricardo Tomás
vai mesmo perder o mandato.
Renamo diz que Mateus
Katupha não disse
a verdade
A bancada parlamentar da
Renamo representada na Comissão Permanente diz que
ficou surpreendida ao tomar
conhecimento das declarações de Katupha. Younusse
Amade, deputado e primeiro

vice-presidente da Assembleia
da República, disse, em conferência de imprensa, na sexta-feira, 5 de Abril, que Katupha
foi infiel nas suas declarações.
“Na verdade, a Comissão
Permanente da Assembleia da
República, no âmbito das suas
competências, tomou duas decisões, nomeadamente: remeter à Comissão dos Assuntos
Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade o pedido
do MDM de perda de mandato, para que a Comissão inclua
no seu parecer o contraditório
resultante da audição ao deputado Ricardo Frederico Tomás. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos
Humanos e Legalidade deverá
então submeter o competente
parecer à Comissão Permanente da Assembleia da República, a quem caberá agendar
a sessão plenária para debate
da perda de mandato”, disse
Younusse Amade e acrescentou: “É isto que, em boa-fé, se
esperava ouvir do porta-voz
da Comissão Permanente da
Assembleia da República”.
O expediente do MDM pedia também a quebra de mandato do deputado Geraldo de
Carvalho, que foi visto a fazer campanha pela Renamo,
mas, segundo Katupha, Geraldo de Carvalho vai manter
o mandato, pois a Comissão
Permanente da Assembleia da
República considerou que não
há elementos que provem que
Geraldo de Carvalho assumiu
uma tarefa específica na Renamo. No entanto, a Comissão Permanente condenou o
comportamento de Carvalho.
É a Renamo e o MDM
numa guerra que mostra alguma desorganização e desunião entre a oposição, que
se pensa que pretende ser alternativa. Uma guerra que só
beneficia o partido no poder.
de Moçambique
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Em Ressano Garcia e na Ponta do Ouro

Serviço de Migração diz que ataques
xenófobos na África do Sul não
afectaram movimento nas fronteiras

Nas fronteiras ainda não foram registados casos relacionados com casos de agressão na África do Sul
láudio Saúte
Csauteclaudio@gmail.com

O

porta-voz
do
Serviço
Nacional de Migração,
Celestino Matsinhe, declarou que os ataques xenófobos na África do Sul não afectaram
o movimento migratório
nas fronteiras de Ressano
Garcia e Ponta do Ouro,
na província de Maputo.
O movimento de saída e
o movimento de entrada
são descritos como sendo
normais, apesar da onda
de ataques xenófobos na
África do Sul, que já causou dezenas de mortos e
um grande rasto de destruição.

Celestino Matsinhe disse
que, analisando os números
do movimento migratório
nas primeiras duas semanas de Março na fronteira
de Ressano Garcia, estes
mostram que o movimento aumentou ligeiramente.
“A situação nas fronteiras de Ressano Garcia e
Ponta do Ouro está estável, se tivermos em conta
os ataques contra estrangeiros na África do Sul.”
Explicou que, para todo o
mês de Março, a fronteira de
Ressano Garcia registou um
movimento de 141.990 cidadãos, dos quais 39740 foram
saídas de cidadãos nacionais.
Em relação aos estrangeiros, Celestino Matsinhe diz
que houve entrada de 13.031

cidadãos e saída de 15.746.
“Na primeira quinzena,
registámos 21.253 entradas
e 36282 saídas. Na segunda quinzena, houve saída de 18.487 e entrada de
38.298. Portanto, o movimento de saída de nacionais
aumentou
principalmente na segunda quinzena.”
Celestino Matsinhe assinalou que os moçambicanos continuam a viajar para a África do Sul.
Ponta do Ouro regista
ligeira redução
Celestino Matsinhe

Celestino Matsinhe disse que a fronteira da Ponta
do Ouro tem uma situação contrária em relação à
de Ressano Garcia. Afir-

mou que, durante o mês
de Março, houve um movimento global de 25.371
viajantes que entraram no
país na primeira quinzena.
“Se observar o movimento de cidadãos nacionais na
primeira quinzena, entraram
para o país 2.033 cidadãos
nacionais, e na segunda quinzena entraram 1903. Houve
uma ligeira descida de cidadãos que entraram no país.”
Em relação às saídas,
disse que, na primeira
quinzena, saíram 4.474 cidadãos, e na segunda quinzena saíram 2.070 cidadãos.
“Nas fronteiras ainda não
foram registados casos relacionados com casos de
agressão na África do Sul”.
de Moçambique
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Congestionamento na EN4 vai
continuar até 31 de Maio

O congestionamento do trânsito na EN4 vai continuar enquanto decorrerem as obras de ampliação
eginaldo Mangue
Rmangue.rom@gmail.com

O

martírio dos automobilistas que
usam a Estrada
Nacional Número
Quatro (EN4) a partir da
“Ceres” até à cidade de Maputo vai continuar até 31 de
Maio, anunciou, na passada
quinta-feira, a “Trac”, concessionária da via.
A “Trac” calcula que, até
31 de Maio, estarão concluídas as obras de reabilitação da EN4, que liga Moçambique à África do Sul.
Segundo a “Trac”, as obras
de reabilitação da EN4 estão

orçadas em 2,4 bilhões de meticais, incluem o realojamento
de cerca de cinquenta famílias
que estão dentro do traçado e decorrem a bom ritmo.
O primeiro troço, compreendido entre a “Ceres”
e o cruzamento da “Builders”, encontra-se executado em 95%, disse Fenias
Mazive, director para área
de Manutenção da “Trac”.
Fenias Mazive acrescentou que, a seguir, as obras
vão ser na ponte da “Maquinac”, e já estão num
estado muito avançado.
“Todos os trabalhos principais já estão feitos. Estamos, neste momento, a fazer
as lombas de aproximação

à ponte, depois vamos fazer
também o trabalho de asfaltagem”, disse Fenias Mazive e
acrescentou que o congestionamento do trânsito vai continuar enquanto decorrerem
as obras de ampliação da via.
“Os congestionamentos,
vamos continuar a ter enquanto as obras continuarem. Tivemos um grande
incidente, estivemos a trabalhar durante a noite, e o
trabalho prosseguiu até às
primeiras horas da manhã
da segunda-feira passada.
Isso criou um grande congestionamento”, declarou.
Inicialmente, as obras de
reabilitação da EN4 estavam
previstas para terminar em

Fenias Mazive

Dezembro último, contudo,
devido a alguns factores supostamente alheios à vontade
do empreiteiro, ficaram para
ser entregues em Abril. Esta
semana, a “Trac” anunciou
para o fim do mês de Maio.
A reabilitação da via inclui também a ampliação
e cobertura das paragens e
a iluminação entre a zona
do Hospital Geral José Macamo e a antiga “Ceres”.
O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine,
visitou a obra em meados do
ano passado e manifestou-se
preocupado com os atropelamentos frequentes na EN4.
de Moçambique
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PMA satisfeito com
o apoio da União
Europeia às vítimas
do ciclone “Idai”

O

Programa Mundial para a Alimentação
das
Nações
Unidas
saudou, na quinta-feira da
semana passada, uma contribuição da União Europeia
em um milhão de milhões de
euros no apoio ao trabalho do
Grupo Global de Logística
dirigido pelo PMA em nome
da comunidade humanitária,
para o alívio de emergência
ao povo de Moçambique,
em consequência do ciclone
“Idai” e cheias subsequentes.
O ciclone tropical “Idai”, que
atingiu a cidade portuária da
Beira em 14 de Março, e os dias
de chuvas torrenciais que se seguiram devastaram infra-estruturas essenciais e culturas nas
províncias de Sofala, Manica,
Zambézia e Tete, deixando cerca de 1,8 milhões de moçambicanos com necessidade de
assistência alimentar urgente.
O financiamento das Operações de Protecção Civil e
Ajuda Humanitária da União
Europeia (ECHO) está a ser investido nas bases logísticas da
resposta de emergência coordenada pelo Instituto Nacional
de Gestão de Calamidades.
O PMA enviou para a Beira
três helicópteros de transporte MI-8 e um avião de carga
C-295 para apoiar uma resposta humanitária mais ampla. Os aparelhos estão a ser
usados para transportar alimentos, água, medicamentos,
tendas e outros bens essenciais e pessoal humanitário.
“A magnitude da destruição
provocada pelo ‘Idai’ não deixa dúvidas: as necessidades
humanitárias são enormes.
E a logística é crucial para
ajudar a salvar mais vidas e
apoiar os esforços de recuperação e reconstrução pós-desastre”, disse Karin Manente, representante nacional
do PMA. “Estamos gratos à

União Europeia pelo apoio
ao povo de Moçambique e
à comunidade humanitária.”
“Para a União Europeia é
uma prioridade apoiar a gestão de desastres naturais num
dos países mais propensos a
desastres do mundo, como é
Moçambique”, disse o embaixador Antonio Sanchez-Benedito, chefe da Delegação da União Europeia em
Moçambique. “Para este
fim, a União Europeia pode
contar com a perícia de longa data de parceiros como o
PMA para prestar assistência
essencial às autoridades nacionais após uma catástrofe.”
O actual apoio financeiro da
União Europeia vem juntar-se
a um projecto financiado pela
União Europeia no valor de oitocentos mil euros que permite
ao PMA apoiar o reforço das
capacidades nacionais de alerta
prévio e preparação através de
mapas de risco de catástrofes,
avaliação rápida pós-emergência e recuperação rápida.
Em 2018, o PMA dirigiu várias acções de formação para o
pessoal técnico do INGC e Ministérios relevantes sobre como
fazer voar, fazer cartografia e
coordenar o uso de veículos aéreos não tripulados ou drones.
A cartografia de danos e necessidades realizada por drones,
apoiada pela União Europeia,
é um elemento essencial do
apoio actual do PMA ao INGC.
Até agora, um piloto do drone
do PMA avaliou os danos em
infra-estruturas fundamentais
– hospitais, clínicas, estradas
e pontes – e identificou áreas
elevadas e baixas, para onde os
deslocados podem retornar e
para onde não devem retornar.
As avaliações, realizadas
através do uso de drones,
das escolas da Beira e das
áreas consideradas de alto
risco de cólera serão realizadas esta semana. (Redacção)
de Moçambique
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Governo anuncia campanha de
vacinação contra a cólera
E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

T

eve início, na quarta-feira da semana
passada, a campanha de vacinação
contra a cólera nas zonas da
região do centro do país afectadas pela catástrofe do passado dia 15 de Março. A decisão foi tomada em reunião
do Conselho de Ministros,
na semana passada. Com a
campanha, o Governo espera
vacinar 800.000 pessoas.
Os dados das últimas vinte
e quatro horas indicam o registo de 376 casos de cólera
nas zonas afectadas, sobretudo na Beira e em Nhamatanda
A informação foi dada
a jornalistas por Ana Comuana, porta-voz da sessão semanal do Conselho
de Ministros, realizada na
terça-feira da semana passada, 2 de Abril, em Maputo.
A décima primeira sessão
do Conselho de Ministros teve
a presença dos governadores
das províncias afectadas, dos
administradores e dos presi-

dentes dos Conselhos Autárquicos da Beira e Nhamatanda.
O Governo diz que, neste

momento, há registo de 1.641
feridos, 967.000 pessoas afectadas e 3.000 salas de aula des-

truídas, afectando a frequência
escolar de 150.000 alunos.
O Governo diz que os recur-

sos para a resposta são escassos e, neste momento, aguarda
o desembolso de 45.000 toneladas de produtos alimentares,
que foram prometidas pelas
agências das Nações Unidas
para breve. O Governo diz
também que os fundos para a
campanha de vacinação que
se iniciou na quarta-feira da
semana passada são mistos,
sendo uma parte proveniente dos parceiros de cooperação e outra parte proveniente
do Orçamento do Estado.
As autoridades governamentais dizem que vão contratar em breve uma equipa de peritos internacionais
para fazer um levantamento
exaustivo dos estragos do
“Idai” e a sua cartografia.
As acções de resposta em
curso incluem a limpeza de algumas escolas, que, durante alguns dias, serviram de centros
de acomodação e que, com a
tendência da melhoria da situação, deverão voltar a funcionar.
O
Governo
anunciou
também que foram recebidos 33 milhões de dólares de apoio interno.
de Moçambique

OMS vai investir quarenta milhões de dólares para
combater a cólera na zona centro de Moçambique

A

Organização Mundial de Saúde tem
um plano de acção
para o combate à
cólera nas zonas afectadas
pelo ciclone e pelas inundações, orçado em quarenta milhões de dólares norte-americanos. O plano deverá ser
implementado durante um
período de três meses na região centro de Moçambique.
Segundo a directora regional da OMS para Áfri-

ca, Matshidson R. Moeti,
a iniciativa tem apoios dos
parceiros internacionais na
área da Saúde, com o objectivo de diminuir a epidemia de cólera, que já
atingiu cerca de mil pessoas na cidade da Beira
e nos distritos afectados.
Matshidson Moeti falava, na cidade da Beira, momentos depois de visitar os
centros de acomodação instalados nesta cidade e disse
que é preocupante o modo

como a doença se está a
propagar entre os cidadãos.
Em Sofala, incluindo na
capital, Beira, há 1.052
casos que deram entrada nos diversos hospitais.
Três zonas têm os números mais elevados de casos
de diarreia aguda: a Beira, com 259 casos; Nhamatanda, com 57 casos; o
Dondo, com 60 casos. O
Búzi tem casos de diarreia
aguda, não confirmados.
“Já elaborámos um pla-

no de acção de três meses, avaliado em quarenta
milhões de dólares norte-americanos. O plano visa
eliminar a doença nas
áreas afectadas”, disse.
A OMS tem, em Sofala, quarenta especialistas,
distribuídos por diferentes
áreas da Saúde na província, envolvidos no combate
a diferentes epidemias após
as inundações e o ciclone. (José Jeco, na Beira)
de Moçambique
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Cinco mil hectares de diversas
culturas desapareceram do
distrito de Marracuene

Para evitar que extensas áreas fiquem perdidas, os agricultores são sensibilizados para escolherem zonas baixas e culturas de ciclo curto
láudio Saúte
Csauteclaudio@gmail.com

C

inco mil dos catorze mil hectares de
diversas culturas
semeadas no terceiro trimestre de 2018 são
dados como desaparecidos,
devido à seca no distrito de
Marracuene, na província
de Maputo.

A informação foi dada, há
dias, pelo director dos Serviços Distritais das Actividades
Económicas em Marracuene, Emílio Sabão. Afirmou
que as culturas foram semeadas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro
do ano passado, tendo uma
parte delas desaparecido.
Emídio Sabão disse que,
para evitar que extensas áreas
fiquem perdidas, os agricul-

tores são sensibilizados para
escolherem zonas baixas e
culturas de ciclo curto, como,
por exemplo, o feijão nhemba.
Emídio Sabão informou
que uma das soluções que
o sector da Agricultura tem
sugerido para reduzir estas
perdas de culturas é sensibilizar os agricultores para
usarem a irrigação gota a
gota, que permite a racionalização no uso da água.

“Também há sensibilização
aos agricultores para o uso de
estufas, devido ao intenso calor, limpeza e abertura de valas para controlar as inundações e redução de salinização,
que pode afectar as culturas.”
Quarenta mil aves
vacinadas
Emílio Sabão disse que,
neste momento, o sector da

pecuária está a vacinar galinhas contra a “new castle”, uma doença que causa mortalidade em aves.
“Achamos que a galinha é
um animal de fácil criação.
Até agora, foram vacinadas
mais de quarenta mil galinhas. Tem custos baixos e
pode ajudar nos rendimentos. Pode-se vender para superar algumas dificuldades”.
de Moçambique
publicidade
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Jogos Olímpicos de 2024 e 2028

Moçambique busca e treina
fundistas

láudio Saúte
Csauteclaudio@gmail.com

E

stá em curso no país
um projecto de busca e treino de atletas
de fundo e meio-fundo, tendo como horizonte os
Jogos Olímpicos de 2024
(Paris) e 2028 (Los Angeles).
Alberto Lário, presidente
da Associação Moçambique-Portugal disse que, neste
momento, decorrem trabalhos
com talentos descobertos nos
Jogos Escolares do Xai-Xai,
em 2017, no Campeonato Nacional no Chimoio, em 2027,
e no Campeonato Nacional
em Maputo, no ano passado.
Parte destes atletas já começou a produzir resultados,
como é o caso da Verónica José, de 15 anos de idade, que ganhou a Medalha
de Ouro, há duas semanas,

numa prova internacional
realizada na Swazilândia, e
Donaldo Machava, que ficou
em 2.o lugar numa maratona
internacional realizada em
Nelspruit, na África do Sul.
de Moçambique esO
teve no Parque dos Continuadores a acompanhar os treinos do grupo de seis atletas.
Verónica José
É uma fundista com 15
anos de idade. É natural do
distrito de Changara, na província de Tete. Foi a melhor
atleta nas provas do fundo nos
Jogos Escolares realizados na
cidade do Xai-Xai, em 2017.
No dia 31 de Março passado, conquistou a sua primeira
Medalha de Ouro além-fronteiras, numa prova internacional de cinco quilómetros, que
se realizou na Swazilândia.
Depois do sucesso nos Jogos

Alberto Lário

Escolares, a Associação Moçambique-Portugal transferiu
a atleta do distrito de Changara para Maputo, onde treina
e onde é estudante na Escola
Comunitária União Baptista.
“Estou aqui desde Março
de 2018. Nos Jogos Escolares do Xai-Xai representava
a Escola Secundária Emília Daússe, de Tete”, disse.
Lembra que, nos Jogos Escolares do Xai-Xai, fez os primeiros 800 metros descalça e
ficou em primeiro lugar. Mas,
por orientações da ministra da
Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, todos passaram a correr de sapatilhas, e ficou em
5.o lugar na prova seguinte.
“Quando cheguei a Maputo, nos primeiros dias
custou-me correr de sapatilhas. Agora estou habituada.
O meu sonho é ser a melhor
do país e do mundo. A ‘ma-

ratona’ do E-swatine foi a
minha primeira prova internacional, e conquistei Ouro.”
Verónica José tem como
marca, nos 800 metros,
2m25s08 Nos 1500 metros,
tem como marca 4m55s02.
Donaldo Machava
É outro atleta que está neste projecto há um ano e meio.
Natural de Maputo, conta
que, quando soube da existência de um clube de busca
de talentos, entrou em contacto por via de redes sociais.
Diz que os seus tempos
melhoraram, e os resultados
já começaram a aparecer.
“No dia 2 de Março, participei numa ‘meia-maratona’
em Nelspruit e terminei em
2.o lugar, com a Medalha
de Bronze. A prova foi ga(Continua na página seguinte)
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nha por um sul-africano.”
Disse também que, no dia
31 de Março, participou numa
meia-maratona de 21 quilómetros, na Swazilândia, e ficou em 8.o lugar. Conta que
o maior obstáculo nestas provas foi o relevo daquele país,
caracterizado por montanhas.
“Em Junho, vou participar
numa maratona internacional na Ilha do Sal, em Cabo
Verde. O meu sonho é tornar-me num atleta olímpico e
estabelecer alguns recordes
nacionais e internacionais.
A maratona da África do Sul
foi a primeira, e consegui
estar no pódio”. As marcas
de Donaldo Machava são:

1m56s71 nos 800 metros e
4m55s02 nos 1500 metros.

no Chimoio, e foi lá que a
Associação
Moçambique-Portugal
a
descobriu.
“Estou aqui desde Janeiro e
já estou a melhorar. Nos 1500
metros, fixei o novo recorde em 5m11s. O meu sonho
é ser professora de Educação Física e campeã de Moçambique e África”, disse.

Eugénia Eugénio
A
Associação
Moçambique-Portugal
foi
buscá-la à província de
Nampula. Lá, corria pela Escola Secundária de Maparra.
“O meu ‘mister’ escondeu
documentos, para não ir aos
Jogos Escolares do Xai-Xai.
Antes, treinava no Clube
Novos Talentos e saí para o
Ferroviário de Nampula.”
Diz que, quando estava
no Ferroviário de Nampula, foi seleccionada para
o Campeonato Nacional

Isaque Isumail
Tem 17 anos de idade e é
meio-fundista, nos 800 metros e nos 1500 metros. No
ano passado veio de Nampula, onde representava o
Clube Novos Talentos, para
participar no Campeona-

to Nacional em Maputo.
“No primeiro dia, corri nos
1500 metros e fiquei em 4.º
lugar. No segundo dia, corri
nos 800 metros e fiquei em
1.º lugar. O ‘mister’ Lário viu
o meu talento, mas, no momento, não disse nada. Voltei
a Nampula. Dias depois, disse que queria que fosse atleta dele. Falou com os meus
pais, e aceitaram. Vim para
Maputo e comecei a treinar.”
Isaque Isumail explicou
que, em 2014, representava
a Escola Secundária “12 de
Outubro”, mas, antes, passou pela Escola Secundária
de Maparra e pelo “Clube
Made in Mozambique Lda”.

A meta é os Jogos Olímpicos de 2024 e 2028
Alberto Lário diz que a meta
deste projecto é lutar para que
o país se faça representar nos
Jogos Olímpicos de Paris, em
2024, e nos Jogos Olímpicos
de Los Angeles, em 2028.
“A minha aposta é, até 2024
e 2028, termos atletas nos
Jogos Olímpicos nas especialidades de fundo e meio-fundo. Isto é uma coisa que
leva muitos anos a fazer. Estou há quatro anos a trabalhar
neste projecto. Já testei vários atletas e creio que, neste
momento, encontrei aquele
grupinho de atletas com vontade, com indicação de que
nos podem permitir ter atletas
a nível internacional”, disse.
Alberto Lário acrescentou que nos últimos Jogos da
Comunidade dos Países da
Língua Portuguesa (CPLP), a
única Medalha de Ouro que
o país conseguiu veio de um
atleta que fazia parte da Associação Moçambique-Portugal.
“É um miúdo que trouxe dos
Jogos Escolares. Acredito que,
neste grupo que tenho, vamos
conseguir grandes resultados.
Vamos dar muita alegria a
Moçambique. Nos próximos

Jogos Escolares, estaremos lá
e vamos fazer um trabalho de
pesquisa completo de atletas
de fundo e meio-fundo que
tenham um potencial para
vir a integrar o grupo. Neste
momento, tenho seis atletas a

viver na minha casa e não descarto que, nos Jogos Escolares, dois ou três atletas voltem
comigo, a pensar nos Jogos
Olímpicos de 2024 e 2028,
nos Campeonatos do Mundo e
nos Campeonatos Africanos”.

Alberto Lário disse que
goza de uma vantagem por
possuir algum conhecimento
sobre o atletismo, que pode
ser transmitido aos jovens
que vieram das províncias.
“Quando falamos em pegar

estes jovens e meter no desporto de alto rendimento, é que
temos de cuidar deles, desde
alimentação até ao calçado,
para poderem atingir os níveis que nós queremos”, disse.
de Moçambique
publicidade
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Artistas questionam critérios de acesso ao
Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural

O

Fundo de Desenvolvimento
Artístico e Cultural,
gerido
pelo Ministério da Cultura, foi instituído em 1988
e já tem trinta e um anos,
mas poucos artistas conhecem a existência do Fundo tal como desconhecem
em absoluto os critérios
de acesso ao financiamento através do Fundo. O
de Moçambique tem estado receber reclamações
de alguns criadores de arte
no país sobre os métodos
de gestão que, neste momento, norteiam o Fundo
e os procedimentos para o
acesso ao mesmo.
Wazimbo, por exemplo, diz que o Fundo não
faz nada, pelo menos
que seja visível para o
bem da cultura nacional.
Os artistas ouvidos pelo
de Moçambique d i z e m
que estão a braços com
problemas financeiros para
realizarem os seus projectos, mas nunca encontram

amparo das autoridades
governamentais, que sempre alegam falta de ver-

bas para financiar artistas.
Em conversa com alguns
artistas na cidade de Maputo,

de Moçambique conso
tatou que estes desconhecem
a existência do Fundo de

Desenvolvimento Artístico
e Cultural a nível nacional
e consideram-no irrelevante.

vezes teve de adiar actividades por falta de dinheiro.
Hélder Nogueira disse que
recorre frequentemente ao
apoio financeiro do empresariado do sector privado e

por várias vezes viu os seus
pedidos de financiamento indeferidos por alguns empresários e entidades do sector

“Nunca fui beneficiada”
– Marlene Nguenha
Contactada

pelo
a cantora Marlene Nguenha, conhecida como “Preta Negra”, diz que sempre tem
realizado as suas actividades
com recursos próprios e com
ajuda de algumas parcerias.
“Não sei da existência do
Fundo. Se existe, nunca fui
beneficiada por este Fundo,
sempre realizei as minhas
actividades com os meus
próprios meios”, disse Marlene Nguenha. Mostrou-se
surpreendida com a existência desta entidade e considera que, se o Fundo realmente
existe, deve beneficiar os artistas. Afirmou que há muitos colegas seus que estão
com projectos bons de música e arte, mas não avançam
de Moçambique ,

porque não têm dinheiro.
Marlene Nguenha disse
que, se realmente o Fundo
existe para apoiar os artistas, deve ser divulgado.
Outro artista que não está
informado sobre a existência
do Fundo governamental de
apoio à cultura é Helton Carvalho, artista plástico. Pergunta: “Se realmente existe
o Fundo, porquê os artistas
em Moçambique clamam
pela falta de assistência financeira para realização
das suas actividades?”.
Devido à falta de dinheiro,
Helton Carvalho levou cerca
de cinco anos para apresentar as suas obras ao público.
“Tive dificuldades de levar a
minha exposição ao público.
Foram cerca de cinco anos

em busca de patrocínio e
parceria, em que várias vezes me foram fechadas as
portas. Ninguém disse nada.
As autoridades sabiam, mas
não fizeram nada. Todos
dizem que não têm dinheiro. Pensei que fosse porque não valorizam as artes,
mas, afinal, há dinheiro.”
Por seu turno, Hélder Nogueira, escultor e pintor,
considera que “talvez o tal
Fundo não seja para todos,
talvez beneficie um determinado grupo de artistas”.
Hélder Nogueira é um
dos artistas que também
não sabe da existência do
Fundo destinado aos artistas para a promoção da
cultura, pois por inúmeras

(Continua na página seguinte)
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privado. “Se existe, talvez
beneficie um grupo de artistas, pois já tive vários pedidos rejeitados em diferentes
organizações e empresas,
por isso optei por trabalhar
a madeira de forma singu-

lar com meios próprios”,
disse Hélder Nogueira e
acrescentou que o Fundo supostamente existente é irrelevante, visto que a cultura
nacional ainda continua desconhecida além-fronteiras.

“Então buscarei
assistência financeira”
– Agostinho Coutinho
Agostinho Coutinho, autor
do livro “Trevas do Índico”,
disse também que desconhece a existência do Fundo e
que, com a informação do
de Moçambique ,
vai
procurar a entidade gestora
deste Fundo, o FUNDAC,
para uma busca de apoio para
a produção do seu próximo livro. “Realmente não sabia do
Fundo para as actividades culturais cá no país. Enfrentei dificuldades para a produção do
meu primeiro livro, portanto
desde já irei reunir os requisitos necessários para a obteção
de assistência financeira para
o meu próximo livro”, disse.
O que diz o FUNDAC?
Em

contacto

com o
de Moçambique , Zaida
Mugumele, secretária executiva do FUNDAC (Fundo
para o Desenvolvimento Artístico Cultural), instituição
sob tutela do Ministério da
Cultura e Turismo, confirma
a existência do Fundo destinado aos artistas para a promoção das artes e cultura.
“O Fundo presta apoio financeiro a programas de formação dos artistas nacionais,
incluindo bolsas de estudo,
financia Associações, grupos e agentes que actuam
na indústria cultural e criativa e subsidia edições de
livros, discos e filmes, festivais culturais e a fabricação
e aquisição de instrumentos
musicais e equipamento”,
declarou Zaida Mugumele
Questionada sobre os requisitos para acesso ao Fundo,
Zaida Mugumele respondeu
que todos os artistas têm direito a assistência financeira
desde que apresentem um
projecto artístico-cultural e

um plano de acção concreto.
Zaida Magumele disse
que, recebidos os projectos,
são analisados e avaliados
para aferir a sua viabilidade
e a importância social, tudo
com incidência nos resultados. “Todo o artista residente
no país ou fora tem acesso e
direito a assistência financeira, desde que apresente
um projecto e plano de acção, para beneficiar do mesmo”, disse Zaida Magumele
e acrescentou que o Fundo,
proveniente do Orçamento
do Estado, é partilhado por
todas as áreas de actuação, e
cada artista beneficiário é financiado pelo FUNDAC durante dois anos, e o primeiro
critério de selecção é a qualidade das obras apresentadas,
e o Fundo dá alguma primazia aos artistas principiantes.
O FUNDAC diz que,
desde a sua fundação, em
1988, já financiou quarenta
e quatro organizações artísticas e culturais e diversos
artistas de forma singular.
Zaida Mugumele, consciente do desconhecimento sobre
a instituição no meio artístico,
de Moçambique
disse ao
que, neste momento, está a
trabalhar na criação de uma
plataforma digital de gestão do Fundo, para fornecer mais informações sobre
as funções do FUNDAC e
fazer o registo de todos os
artistas nacionais, para facilitar a assistência financeira.
“Estamos a criar uma plataforma de gestão para facilitar
o apoio financeiro aos artistas
e às actividades culturais a nível nacional”, concluiu Zaída
Magumele, em entrevista ao
de Moçambique , na sede
do FUNDAC em Maputo.
de Moçambique

Agenda cultural
e social
Programação para
o período de 10 a 16
de Abril
CINEMA
15 de Abril
(segunda-feira)
Exibição do filme
“Quem é a Vanda”, no
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
EXPOSIÇÕES
10 de Abril
(quarta-feira)
Exposição “Zoom Moçambique”, às 18h00, no
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
Inauguração da exposição
“Os Mabundas”, às 18h30,
no Centro Cultural Português.
13 de Abril (sábado)
Exibição da exposição
“Psikhelekendino”,
às
18h00, na “Machamba
Criativa”.
ESPECTÁCULOS E
CONCERTOS
10 de Abril
(quarta-feira)
Actuação do quarteto Abraham Mennen, às
18h00, na Fundação Fernando Leite Couto.
12 de Abril (sexta-feira)
Marrabenta com Alberto Mucheca, às 18h00, na
Fundação Fernando Leite.
Actuação da banda
“Mbaio”, às 18h00, no
Centro Cultural Brasil-Moçambique.
13 de Abril (sábado)
Segunda edição do “Jazz
no Franco”, no Centro
Cultural Franco-Moçambicano.
ENTRETENIMENTO
10 de Abril
(quarta-feira)
Banda “Xinguerenguere”, no “16Neto”.

“Masterclass” com Sandra
st.Victor, às 15h00, no Centro Cultural Franco-Moçambicano.
“Top Show”, às 16h00, na
Casa Guião, na Mafalala.
Primeira edição de “Babalaza – Conversas Masculinas”, no Centro Cultural
Moçambicano-Alemão.
11 de Abril (quinta-feira)
“Only Jazz Without Stress”,
às 19h00, no Hotel Terminus,
Maputo.
“Karaoke” e dança, às
18h00, no “Ibiza’s Bar e
Louge”.
”Karaoke Nigth”, às 18h00,
no “Kardápio Caseiro”.
12 de Abril (sexta-feira)
“Karaoke” com Filipão
Marques, às 18h00, no “Uptown Café Maputo”.
“Karaoke” de dança para as
mulheres, no Hotel Afrim.
“Tarde de gin e tónica”, às
12h00, no Hotel Cardoso.
“Touch of class”, às 18h00,
no “El Paso” da Macaneta.
Conversa com Elídio Souto, “designer de moda”, às
10h00, na Casa da Estética.
Encontro de “Designer”,
às 9h00, na “Incubadora” do
“Standart Bank”.
13 de Abril (sábado)
Seminário de dança do ventre, às 10h00, no “Sensual
Chakra”.
“Bud Watch”, às 14h00, na
praia da Costa do Sol.
“Maputo Classic”, às
13h00, no Cine-Teatro “Gilberto Mendes”.
“Redeeming love”, às
14h00, no “Southern Beach”.
“Touch of class”, às 18h00,
no “El Passo”, na Macaneta.
“Coutuse Fashion”, às
16h00, no “Lounge Mbombela”.
Sessão do “Carnaval Solidário”, às 6h00, na cidade do
Xai Xai.
14 de Abril (domingo)
Tarde dançante, às 17h00,
no “Bate-papo” na Matola.

“Beergarden Sundowner”, às 16h00, no “Beergarden”.
PALESTRAS,
SEMINÁRIOS,
REUNIÕES
10 de Abril
(quarta-feira)
Palestra sobre a inteligência emocional, às 17h00, no
Hotel VIP.
Conversa com Suzy Bila,
às 18h00, no Centro Cultural Brasil-Moçambique.
11 de Abril (quinta-feira)
Aulas gratuitas de Alemão, às 15h00, no Centro
Cultural Moçambicano-Alemão.
15 de Abril
(segunda-feira)
Formação em empreendedorismo, às 8h00, na sala
de formação da “Incubadora” do ISPA.
16 de Abril (terça-feira)
Armando Artur em “Conversa para enganar o tempo”, às 18h00, no Centro
Cultural Brasil-Moçambique.
NEGÓCIOS E FEIRAS
13 de Abril (sábado)
Feira do Núcleo de Arte,
às 13h00, no Núcleo de
Arte.
Leilão de veículos da
Embaixada dos Estados
Unidos em Moçambique,
às 9h30, no Hotel Polana.
OUTRAS
ACTIVIDADES
13 de Abril (sábado)
Limpeza da praia, às
9h00, na praia da Costa do
Sol.
Concerto solidário “Juntos somos mais fortes”, às
11h00, na Maputo International School.
de Moçambique
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Por desvio de donativos

Detidos dois funcionários e um
colaborador do INGC na Beira
osé Jeco
Jjosejeco@gmail.com

T

rês pessoas, sendo
dois funcionários do
Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades e um colaborador para assistência de emergência, estão
detidos desde a passada quinta-feira, nas celas de 8.ª Esquadra
no Bairro da Manga, na cidade
da Beira, indiciados de desvio
ilícito de bens doados para a
população vítima do ciclone e
das inundações em Sofala.
Segundo Joaquim Tomo,
porta-voz da Procuradoria
Provincial de Sofala, o facto
ocorreu no Bairro da Manga.
“Há muitas participações
que deram entrada, e, neste
momento, estamos a averiguar
caso a caso, para que depois
venham ser autuados como crime de furto. E já existem casos
concretos, como no Bairro da
Manga, onde temos três detidos, que desviaram quantidades
de produtos tais como 19 sacos
de arroz de 25 kg, 19 sacos de
farinha de milho de 10 kg cada,
11 sacos de farinha de soja de

10 kg, um saco de feijão manteiga de 100 kg. Este é um dos
casos que ocorreu no início
desta semana”, disse Joaquim
Tomo e acrescentou que um
outro processo está em curso
na cidade da Beira e envolve
um funcionário do INGC que,
neste momento, goza de liberdade provisória, num processo
sumário, aguardando que o juiz
marque a data do julgamento.
Segundo Joaquim Tomo, um
outro caso similar, que já tem
processo e um arguido, ocorreu no distrito do Dondo, onde
um funcionário foi encontrado
a transportar produtos diversos
na sua viatura, que se presume
ser dos donativos das vítimas do
desastre natural que aconteceu
nas províncias do centro do país.
“Não interessa quem esteja
a doar estes bens, se desviar,
vai responder em tribunal e
ser condenado”, disse Joaquim Tomo e acrescentou que
a Procuradora-Geral da República em Sofala já possui uma
Linha Verde para denunciar
os casos de desvio dos donativos, a qual, desde a abertura da
mesma, já recebeu – e continua
a receber – muitas denúncias.

“Com isto quero dizer que
pedimos à sociedade e à população de Sofala, que, mesmo
que sejam anónimos ou por via
de SMS ou chamadas grátis,
denunciem estes casos, para
que possamos desencorajar os
prevaricadores. Não interessa
quem quer que seja. Mesmo
que esteja num cargo de poder,
nós vamos proteger os denunciantes, e não deixem passar
este tipo de assunto,” disse.
INGC não reconhece
estes casos
No entanto, a directora-geral
do INGC, Augusta Maíta, não
reconhece os casos divulgados
pela Procuradoria e diz: “São

falsos alarmes da imprensa,
embora que temos acompanhado com alguma preocupação o
envolvimento de alguns funcionários do INGC no desvios
dos donativos, até ao momento
não tivemos alguma indicação
do seu envolvimento no roubo
de donativos, quer da parte do
Governo como de parceiros.
Ninguém já foi indiciado por
desvio destes produtos ou bens
que estão a ser canalizados para
assistência humanitária”, disse
Augusta Maíta e acrescentou:
“Tomámos conhecimento através de alguns órgãos de comunicação social que alguns
voluntários e funcionários do
INGC estavam envolvidos no
desvio destes produtos, mas

também tomámos conhecimento de que diligências feitas pela
Polícia apuraram que não se tratava de funcionários do INGC,
mas, sim, de voluntários que estavam a trabalhar, e este exercício continua a ser apurado pela
Polícia e, como instituição que
coordena este processo, gostaríamos de apelar e de transmitir
que quando for provado o envolvimento de um funcionário
do INGC pelo seu envolvimento directo no roubo, seremos os
primeiros a exigir a responsabilização criminal deste cidadão”.
Questionada se tinha conhecimento dos três casos divulgados
pela Procuradoria em Sofala,
envolvendo funcionários e colaboradores no desvio de donativos, Augusta Maíta respondeu:
“Ainda bem que a Procuradoria-Geral da República já tem
indícios, porque aquilo que nós
temos estado a fazer referência e que me referi até agora
é que o INGC ainda não teve
nenhum funcionário seu envolvido no desvio de donativos. Se
a Procuradoria já tem indícios
e já tem processos instaurados,
nós agradecemos” concluiu.
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