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Aquisições imobiliárias na mira do regulador sul-africano  

 Vários milhões de dólares que vieram da “Privinvest” para 
Ndambi Guebuza foram parar à África do Sul, nas contas 
da “Pam Golding”, a empresa sul-africana líder do sector 

imobiliário, que agora foi chamada pelo regulador sul-africano 
para explicar onde trabalha o “rico Ndambi”. 

 Gestores da “Pam Golding”, empresa que tem sucursal em 
Maputo, podem perder as suas licenças.

 Advogados de Ndambi Guebuza dizem que não foram 
notificados de nada.. 
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(Continua na página 4)

Compras feitas com o dinheiro das “Dívidas ocultas”

Ndambi Guebuza cria tsunami 
na imobiliária sul-africana 

hama-se “Pam Gol-
ding”. É a maior agên-
cia imobiliária da Áfri-
ca do Sul, com cerca 

de trezentas filiais em todo o 
continente e também nos Es-
tados Unidos da América. Em 
Moçambique, a sua sucursal 
está numa das lojas do Hotel 
Cardoso, a uns escassos metros 
do Palácio da Ponta Vermelha.

A empresa está no centro dum 
furacão, estando a ser investigada 
pelo Conselho dos Assuntos Imo-
biliários da África do Sul (EAAB, 
sigla em Inglês) e pelo Centro de 
Inteligência Financeira (FIC, sigla 
em Inglês, uma espécie homó-
loga do Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique), por 
ter ajudado Ndambi Guebuza a 
lavar parte considerável do di-
nheiro que recebeu da “Privin-
vest” no âmbito dos chorudos 
subornos das dívidas ocultas.

Mas, para se chegar à África 
do Sul, é preciso relembrar o pro-
cesso registado no Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo sob 

o número 18/2019-C, que, até 
agora, colecciona vinte arguidos, 
sendo um deles Ndambi Gue-
buza. Exceptuando dois, todos 
estão em prisão preventiva, al-
guns deles com prazos expirados.

Segundo esse processo, cuja có-
pia está na posse do 

de Moçambiquede Moçambique , por contra-
tos de 23 de Maio de 2013, Ndam-
bi Guebuza adquiriu de um casal 
sul-africano, Grant Richard e Anri 
Parker – tendo contratado, para o 
efeito, os serviços de intermedia-
ção da empresa imobiliária sul-
-africana “Pam Golding Proper-
ties” – um imóvel na África do Sul 
ao preço de 10.800.000,00 (dez 
milhões e oitocentos mil) rands. 
Os custos totais dos impostos e ta-
xas devidas pela aquisição, in-
cluindo transferências de proprie-
dade do imóvel, foram orçados em 
cerca de 844.000,00 (oitocentos e 
quarenta e quatro mil) rands, per-
fazendo um total de 11.644.855,00 
(onze milhões, seiscentos e qua-
renta e quatro mil, oitocentos e cin-
quenta e cinco) rands. Depois da 

aquisição, Ndambi Guebuza man-
dou reabilitar e apetrechar o imó-
vel, ao custo de quatro milhões e 
duzentos mil rands.

Do valor proveniente do gru-
po “Privinvest”, Ndambi Gue-
buza mandou transferir dois 
milhões e novecentos mil rands 
para a empresa sul-africana “Im-
perial Collection”, cujo negócio 
é a venda de viaturas de luxo.

Foram também ordenadas por 
Ndambi Guebuza transferências 
de 3.722.000 rands para a “Viglietti 
Motors”, 2.750,00 rands para a em-
presa “Plessis Anociets” e 130.000 
rands para a “Dom Civilis”.

No dia 23 de Abril de 2014, 
o grupo “Privinvest”, por or-
dens de Jean Boustani, transfe-
riu 10.499.853,00 (dez milhões, 
quatrocentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e cinquenta e 
três) rands para a conta da “Pam 
Golding Properties”, por ins-
truções de Ndambi Guebuza.

Ndambi Guebuza, com parte 

C

Ndambi Guebuza

“NOVO AUTORITARISMO, ESPAÇO CÍVICO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS”

CONVITE PARA AULA PÚBLICA
Data: 6 de Março de 2020  

Hora: 9H00 – 11H00 

Local: Anfiteatro da Universidade Politécnica 

O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), em parceria com a Nweti e a Southern Africa Human Rights 
Defenders  Network (SAHRDN), organiza na sexta-feira, 06 de Março, uma Aula Pública subordinada ao tema 
“Novo Autoritarismo, Espaço Cívico e Defesa dos Direitos Humanos”, que terá como orador principal Arnold 
Tsunga, Presidente da SAHRDN e Director da Internacional Commission of Jurists Africa. A Aula Pública contará 
com apresença de várias personalidades, com destaque para o Doutor Luís Bitone, Presidente da Comissão Nacional 
dos Direitos Humanos(CNDH) que vai abordar a “Situação dos Direitos Humanos em Moçambique”.

Maputo, 04 de Março de 2020
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do dinheiro que ia recebendo, in-
cluindo através de um famoso es-
critório de advogados “Jouberts 
Attorneys”, mandou comprar 
uma frota de quinze viaturas na 
África do Sul. São as tais viaturas 
com que revelou o seu “espírito 
bonacheirão”, porque parte des-
sas viaturas foi oferecida por ele, 
a título de liberalidade, aos seus 
amigos e companheiras de ocasião.

São as seguintes viaturas: “Fer-
rari” (4.105.500,00 rands); “Rolls 
Royce”; “BMW X5”, para o seu 
amigo Marcelino Faquene Nham-
bire; “BMW X6”, para a sua com-
panheira Anouuk Fumane; “Ferra-
ri F12”, ao preço de 6.140.500,00 
rands; “Land Rover Discover”, ao 
preço de 886.910 rands, oferecida 
a Joaquim Viagem; “Land Rover 
Discover”, no valor de aproxi-
madamente 800.000 rands, em 
2015, oferecida a Nuno Simão 
Sofar Mucavele; “Land Rover”, 
modelo “Range Rover”, oferecida 
a Deotílio Almeida Zefanias, em 
2015; “Aston Martin Vanquisn”, 

no valor de 4.400.000,00 rands; 
“Mclarem”, no valor de 950.00 
rands; “Rolls Royce”, ao preço 
de 7.000.000,00 de rands; “Ma-
serati”, ao preço de 1.790.294,00 
rands; “BMW” e “Ferrari”.

No dia 9 de Dezembro de 2013, 
o grupo “Privinvest” transferiu da 
sua conta para a conta da empresa 
“Pam Golding Properties” domi-
ciliada no Banco Stardand Bank, 
na África do Sul, o montante de 
800.000 dólares. Por instrução de 
Ndambi Guebuza, a “Pam Golding 
Properties” transferiu 7.053,00 
rands para a “Apple Creek Real 
Estate Trust”. Esta empresa reen-
caminhou o dinheiro a favor de 
Ndambi Guebuza, tendo sido 
transferidos 3.000.000,00 de rands 
para a “Nochumsoth Teper Attor-
neys”, para compra de uma pro-
priedade a favor da Valentina Gue-
buza, sua irmã, depois falecida.

Para não despertar atenção no 
sistema financeiro, em vez de 
pagar o valor em causa de uma 
única vez, o mesmo foi fraccio-

Jean Boustaniteja a correr na África do Sul.
de Moçambiquede Moçambique

(Continua na página 13)

A Pam Golding tem uma sucursal em Maputo que funciona no Hotel Cardoso

nado em três parcelas iguais, de 
um milhão de rands. Ainda por 
instrução de Ndambi Guebuza, 
a “Apple Creek Real” efectuou 
as seguintes transacções: “MJ 
Tutti” – 84.500,00 rands; “Clee” 
– 30.000 rands; “Rivonia Toyo-
ta” – 726.201,00 rands; “Daytona 
Group” – 300.000 rands; “B. Gil-
bert Refound Paymet” – 11.360,00 
rands; “Eskon” – 10.332,00 ran-
ds; “City of Joburg” – 27.810,00 
rands; “Tokologo Legwale” 
– 180.000 rands; “Vigliette Mo-
tors” – 350.000 rands; “Delacovis 
Interior Design” – 300.000 rands. 

Segundo a imprensa sul-
-africana, a “Pam Gold” in-
termediou duas casas no va-
lor de cinquenta milhões de 
rands a favor de Ndambi Guebuza.

Investigação na África do Sul
O Conselho de Assuntos Imobi-

liários abriu uma investigação às 
transacções da “Pam Golding”, e 
estão sob escrutínio as transacções 
e intermediações feitas a favor de 
Ndambi Guebuza. Segundo a im-
prensa sul-africana, a “Pam Gol-
ding Properties” pode enfrentar 
graves sanções, se for considerada 
culpada de ajudar a transacções 
de lavagem de dinheiro. A inves-
tigação deverá envolver o Centro 
de Inteligência Financeira, e as 
multas podem ser mais severas. A 
EAAB regula a conduta dos agen-
tes imobiliários na África do Sul. 
As propriedades que até aqui estão 
nos radares da EAAB vendidas 
pela “Pam Golding Properties” lo-
calizam-se nos subúrbios de Dain-
fern e Kyalami Estate, em Joanes-
burgo. São essas que custaram 50 
milhões de rands. A lei sul-africa-
na sobre as aquisições imobiliárias 
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Da LAM ou da “Embraer”

De onde saiu o dinheiro 
que pagou à “Xihivele”?

A

Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde

COMUNICADO

A Direcção do IPGCS – Instituto 
Politécnico de Geologia e Ciências 
de saúde informa aos estudantes 
FINALISTAS nomeadamente TMG3, 
ENF. GERAL2, ESMI2, ESMI3, 
ESMI4, e ESMI5 e ao público em 
geral que a 2ª cerimónia de graduação 
terá lugar a 21 de Março de 2020.

Quelimane, aos 19 de Fevereiro 2020
O Director

Ilegível

Esta é a  difícil pergunta a que o juiz Fernando Macamo 
deve responder, para depois  decidir se responsabiliza, ou 
não, os réus do “Caso Embraer”, nomeadamente, Paulo 

Zucula (ex-ministro dos Transportes e Comunicações), José 
Viegas (ex-presidente do Conselho de Administração da 

LAM) e Mateus Zimba (ex-director da “Sasol Moçambique”.

ntes do início do julgamento do 
“Caso Embraer”, na quinta-feira, 
27 de Fevereiro, na 8.ª Secção Cri-
minal do Tribunal Judicial da Cida-

de de Maputo, e tendo em conta a acusação do 
Ministério Público, era dado como certo que 
os  réus José Viegas (ex-presidente do Con-
selho de Administração da LAM),  Mateus 
Zimba (ex-director da “Sasol Moçambique”) 
e Paulo Zucula (ex-ministro dos Transportes 
e Comunicações) seriam condenados pelos 
crimes de que são acusados, nomeadamente:

José Viegas – um crime de participa-
ção económica em negócio, punível se-
gundo o Artigo 10 da Lei 6/2004, de 
17 de Junho, a Lei do Combate à Cor-
rupção (em vigor à data dos factos);

Paulo Zucula – um crime de participa-
ção económica em negócio, punível se-
gundo o Artigo 10 da Lei 6/2004, de 17 de 
Junho (em vigor à data dos factos); um cri-
me de branqueamento de capitais previsto 
e punido pelo Artigo 4 da Lei 7/2002, de 
5 de Fevereiro, na forma continuada (em 
vigor na altura dos factos e revogada pos-
teriormente pela Lei 14/2013, Lei de Pre-
venção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Terrorismo);

Mateus Zimba – um crime de branquea-
mento de capitais, previsto e punido pelo 
Artigo 4 da Lei 7/2002, de 5 de Feverei-
ro (em vigor na altura dos factos e revoga-
da posteriormente pela Lei 14/2013, Lei de 
Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento ao Terrorismo).

A sensação permaneceu a mesma quando 

o representante do Ministério Público, Naftal 
Zucula, apresentou a acusação descrevendo 
como é que foi feito o processo de compra e 
venda de duas aeronaves “Embraer 190” e que 
resultou no pagamento de comissões aos réus 
no valor de 800.000 dólares, valor que, segun-
do o Ministério Público, saiu dos cofres da 
LAM, que tem com maior accionista o Estado.

Segundo o despacho de acusação, a que o 
“Canal de Moçambique”, depois de a LAM, 
representada por José Viegas, e a “Embraer”, 
representada por Mauro Kern Júnior, terem 
assinado, em Maio de 2008, um contrato de 
compra e venda de duas aeronaves “Embraer” 
190”, com o preço-base de 30,8 milhões de 
dólares (30.850.000 dólares), em Agosto do 
mesmo ano Mateus Zimba, um estranho à 
operação, telefonou à “Embraer”, na pessoa 
de Patrice Candten, chefe de vendas para 
África, informando que ia da parte dos ges-
tores da LAM para receber a comissão, que, 
na comunicação, foi designada como “gesto”, 
que devia ser de 3% do valor total das duas 
aeronaves. Depois de várias negociações por 
telefone e por “e-mail”, chegou-se ao con-
senso de que o “gesto” podia fixar-se nos 
800.000 dólares, à razão de 400.000 por cada 
aeronave. Esse valor devia ser incorporado 
no preço de cada aeronave, adicionado como 
“custos de certificação e comissão do agente”.

Segundo a acusação, estas informações 
constam nos “e-mails” que Patrice Candten 
trocava com a Direcção da “Embraer”, sem-
pre que falava com Mateus Zimba e com José 

(Continua na página 16)

Da esquerda à direita: Paulo Zucula, José Viegas e Mateus Zimba
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Dívidas ocultas: um ano 
depois, o que mudou?

o mês de Fevereiro que findou, completou-se um ano depois da 
prisão dos arguidos do chamado “caso das dívidas ocultas”. São 
2,2 mil milhões de dólares que foram contratados de forma crimi-

nosa, com epicentro tripartido a gravitar entre a Presidência da República, 
o Ministério da Defesa e o Serviço de Informação e Segurança do Estado.

Com excepção de dois arguidos, nomeadamente, Elias Moiane (irmão 
de Inês Moiane), que aguarda julgamento em liberdade mediante paga-
mento de caução, e Zulficar Ahmad, que está foragido, os restantes de-
zoito arguidos estão presos, distribuídos entre a Cadeia Civil, a Cadeia 
Central, Língamo e a cadeia feminina de Ndlavela. Um ano depois, 
todo o trabalho da Justiça resume-se à detenção desses dezoito sem jul-
gamento, e a maioria deles com prazos de prisão preventiva expirados.

Se estamos claros sobre os danos causado a Moçambique e aos 
moçambicanos, incluindo na sua reputação no concerto das na-
ções, por esses indivíduos implicados nessa trama, se estamos cla-
ros sobre o que a corrupção tem custado ao país, se estamos cla-
ros sobre a imoralidade que grassa na administração pública, era 
de esperar que esse processo fosse conduzido de forma exem-
plar e para servir de lição e desencorajar futuros delinquentes.

Mas o que se vê à vista desarmada é que também não há muito 
interesse em julgar este caso nem intenção de usá-lo como um ba-
lão de ensaio para uma verdadeira luta contra a corrupção e mora-
lização, não necessariamente da sociedade, mas da classe dirigente, 
que coincide com o grupo dirigente do partido Frelimo. O desinte-
resse é tal que, em um ano, a Justiça não moveu uma palha sequer, 
de tal modo que a maior parte das prisões padece agora de um ví-
cio grave, que é o da sua ilegalidade, fundada na caducidade dos pra-
zos da prisão preventiva sem a apresentação dos arguidos a juízo.

E é isto é que deve preocupar sobremaneira os moçambicanos. 
Quando o processo já começou de forma muito inquinada, com pes-
soas que tiveram intervenção relevante em todo o processo de ma-
quinação dessa tramóia de que todos fomos vítimas ainda a fresco 
e, se calhar, conduzir a investigação dando directrizes sobre como 
e o quê deve ser feito e tendo outro presos por intervenção mui-
to menor, dá para questionar o que se pretende com este processo.

O facto de nunca a própria a Justiça ter falado da recuperação de 
activos, quando existe património recuperável de parte considerável 
desses 2,2 mil milhões de dólares, também mostra bem quais são os 
interesses que se persegue neste processo. Não faz sentido que a Pro-
curadoria-Geral da República venha a público dizer que o maior pro-
blema é a falta de uma lei de recuperação de activos para ir atrás dos 
bens, quando, na mesma senda, existindo uma lei específica do proces-
so penal, os arguidos estejam presos com os prazos de prisão preven-
tiva largamente expirados. Faz-se curial perguntar: em que ficamos?

Um ano depois, sem que a Justiça tenha feito justiça no maior escân-
dalo de que há memória contra a gestão da coisa pública, mais do que 
mostrar as nossas insuficiências como sociedade, o que fica claro é que 
a Justiça nacional, ela própria, é também um escândalo, se calhar mais 

grave que as próprias dívidas. O facto de ela própria ter conseguido, 
em obra de engenharia política, arranjar um lugar sob o sombreiro 
para aquele que era o ministro da Defesa Nacional nessa altura, que, 
por acaso, coincide com a figura do actual Presidente da República, e 
quando se sabe que não só assinou papéis como também os seus reben-
tos chafurdaram na sujeira desse dinheiro, não deixa de ser patético.

O facto de a narrativa principal ser construída à volta do ex-Presiden-
te da República, que tem o filho e a secretária particular presos, tam-
bém, em si, é uma grande incoerência. E a explicação é esta: se o caso 
é construído tendo Ndambi Guebuza como “facilitador principal”, que 
recebeu 33 milhões dólares por interceder junto do Armando Guebuza 
para que este aprovasse os projectos draconianos, é justo perguntar por 
que razão, então, a peça principal, neste caso, Armando Guebuza, ape-
nas terminou em declarações e nunca recolheu aos calabouços, haven-
do quem foi constituído arguido por apenas vender casas e foi confun-
dido com um testa-de-ferro de lavagem de dinheiro. Há quem pôs as 
suas contas à disposição para facilitar os recebimentos, numa relação 
familiar, e também está preso. Onde reside a coerência deste processo?

O facto de o Tribunal Supremo ter vindo a público assumir que par-
te dos arguidos está efectivamente ilegalmente detido, mas, mesmo 
assim, mantendo para esses arguidos a medida de coacção máxima, 
ainda que violando a lei, num claro “nem sim, nem não”, vem compro-
var que um processo que devia servir de lição para a sociedade acabou 
embrulhado num grande pacote político em que a Justiça está clara-
mente a prestar vassalagem, em parte, aos autores das próprias dívidas.

Não seria muito politizado ou exagerado pensar que, em par-
te, este processo foi feito coincidir com o ano eleitoral ou com 
a intenção de enviar uma mensagem aos parceiros de coope-
ração internacional sobre uma certa Justiça independente. E 
tudo faz crer que a própria Justiça está agora numa encruzilha-
da em que não sabe muito bem com que mão descalça a bota.

Nenhum moçambicano tem interesse numa Justiça que tenha ou-
tros interesses que não seja a própria justiça. Nenhum moçambica-
no tem interesse em ter uma Justiça que o priva a liberdade fora do 
dimanado da lei, independentemente de o caso ser das dívidas ocul-
tas ou não. É uma questão de Estado de Direito. Nenhum moçam-
bicano está interessado numa Justiça que prende uns que fizeram 
tão pouco e não tenha coragem de prender outros que são a parte 
principal do problema. Isto não é nem de longe administrar justiça.

É insultuoso para a racionalidade colectiva um processo como o das 
dívidas ocultas terminar em “habeas corpus” e sem culpados ou com 
uns culpados que não são os verdadeiros culpados, e sem a possibilidade 
de se recuperarem os 2,2 mil milhões que tanta falta fazem a este povo 
martirizado. Um ano depois, parece que tudo está muito bem encami-
nhado para que o escândalo não seja a dívida oculta mas, sim, uma Jus-
tiça que funciona com procedimentos ocultos e contra a administração 
de uma justiça íntegra. Para já, o que sobressai é apenas a arena do circo. 

N

Editorial

de Moçambiquede Moçambique
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Por Adelino Timóteo

Opinião

das em Agosto de 1968, pela 
fábrica Hitachi Maxell LTD, 
sita na Ushitora 200, cidade de 
Ibaragi, Osaka, Japão. Nenhuma 
destas unidades foi vendida na 
União Soviética ou a algum país 
da África Oriental. Mas, a 20 
de Agosto de 1968, 2000 bate-
rias do lote, com a série 006/9V, 
foram vendidas à Casa Praff, no 
n.º 5 da Rua Joaquim Lapa, em 
Lourenço Marques, Moçambi-
que.  A Polícia tanzaniana não 
tinha dúvidas de que as baterias 
foram adquiridas entre as que 
foram consignadas a Lourenço 
Marques, mas como a encomen-
da foi expedida à Tanzania le-
vanta o problema de dedução. É 
aqui onde está o busílis da ques-
tão. A Polícia tanzaniana descar-
ta que a encomenda tenha sido 
produzida localmente, esclare-
cendo que em operações de gé-
nero os assassinos usaram outras 
marcas de baterias (pilhas), não 
encontradas nos armazéns de ou-
tros movimentos de libertação.

A convicção da CID era de 
que a bomba foi fabricada em 
Moçambique e transportada 
para a Tanzania, tendo chegado 
às mãos de Mondlane por inter-
postos terceiros dentro do mo-
vimento, em colaboração com a 
PIDE/DGS. Nem a CID nem a 
Scotland Yard oferecem evidên-
cias sobre eventuais personalida-
des que conspiraram, pois tudo 
é baseado em presunções. As-
sim, para preencher esta lacuna, 
Jacinto Veloso, Joaquim Chis-
sano e Sérgio Vieira sustentam 
a teoria de que só poderiam ser 

pessoas da Beira a transportar a 
encomenda-bomba que vitimou 
Mondlane. Chissano tem duas 
teorias diferentes sobre o assun-
to. O que significa que nem ele 
próprio sabe, que tudo o que se 
imputou a Uria Simango foi ur-
dido para o encher de máculas. 
A Frelimo sempre escamoteou 
da existência daquela terceira 
encomenda-bomba, para reforçar 
a incriminação sobre Uria Si-
mango. Porém, aquando do inci-
dente que matou Mondlane quer 
Marcelino como Chissano foram 
detidos pela CID por suspeitas.

As três bombas com selo de 
Moscovo não foram expedidas 

à Tanzania por correios, mas sim 
foram introduzidas no circuito 
dos serviços de correios. Segun-
do Martin, A Polícia tanzaniana 
tinha dois suspeitos, o primeiro, 
Silvério Nungu, que um mês an-
tes do incidente estava relutante 
em aceitar trabalhar no interior 
de Moçambique. Todavia, é sa-
bido que Nungu precavia-se dos 
esquadrões da morte da ala regio-
nalista sul que executavam mor-
tes sumárias e em série, atraindo 
as vítimas às zonas libertadas. 
Como se veio a confirmar, após 
a morte de Mondlane os esbirros 
de Nungu, entre os quais Samo-
ra Machel e Mariano Matsinhe, 
sequestraram Nungu e o assas-
sinaram, após o sujeitarem a 
dolorosa tortura, que incluiu a 
decepação de dedos das mãos. 
Posteriormente, os esbirros pu-
seram a circular falsas notícias 
de que Nungu morreu em greve 
de fome. Uria Simango descar-
tara, sustentando que o execu-
taram. O segundo suspeito era 
Lázaro Nkavandame. Sobre ele 
não havia nenhuma evidência, 
mas a Polícia tanzaniana quando 
pretendeu prendê-lo em Mtwara 
este fugiu, tendo-se rendido às 
autoridades portuguesas. Sobre 
Simango descartaram-se as sus-
peitas, pois na altura ele, como 
Nkavandame e Nungu, se en-
contrava numa reunião em Na-
chingweia, no sul da Tanzânia, 
conforme relata David Martin, 
que afasta a teoria de que teria 
sido Nungu a entregar a en-
comenda-bomba a Mondlane.

Marcelino dos Santos, para 

deter a posição de vice-presi-
dente da Frelimo contou com 
o realismo material e advogou 
que sobre Uria se fizera “justiça 
altamente revolucionária”. Dos 
Santos advogou em vida de que 
“sou a Frelimo”, mas esta posi-
ção só foi possível através das 
tramas que desenhou com Ma-
chel, levando muitos dos verda-
deiros nacionalistas à desgraça. 
Até mesmo a sorte dos seus títe-
res de bandeja entregou Adelino 
Guambe, presidente da UDE-
NAMO, a Samora Machel, que 
impiedosamente mandou matá-
-lo juntamente com Paulo Guma-
ne, Joana Simeão, Júlio Nihia, 
Basílio Banda, entre outros, em 
M’telela. Aqui, na companhia de 
Armando Guebuza, Sebastião 
Marcos Mabote, Lagos Lidimo, 
Manuel Chitupila, Abdul Cadre, 
Agostinho Zunguza, Alberto 
Bernardo, Ambrósio Firmino, 
Epulane Fixe, Ferosa António, 
Firmino Wetela, Fresto Semo, 
João Casimiro Matié, Joaquim 
Maponda, José Mendes, José 
Pascoal, Juma Taloi Mário Bo-
tão, Mogne Posso, Rubens Tem-
be e Zacarias Maculo, Marcelino 
dos Santos conspirou, ordenou e 
celebrou cantando canções revo-
lucionárias rejubilando-se com o 
linchamento dos referidos revo-
lucionários que deram as suas vi-
das pelo povo moçambicano.  Na 
UDENAMO Dos Santos foi se-
cretário das relações exteriores.

* Interpol solves a guerrillas 
whodunit

de Moçambiquede Moçambique

onta Martin que Mon-
dlane recolheu corres-
pondências no escri-
tório do movimento. 

Conduziu o seu carro até à casa 
de praia da sua amiga america-
na, onde gostava de trabalhar 
pela tranquilidade que a mesma 
lhe oferecia junto à praia. Trinta  
minutos após a sua chegada ao 
local deu-se o incidente. Uma 
equipa liderada por Geoflrey 
Sawaya, da Polícia tanzaniana, 
descobriu na sala-de-estar de 
Betty King o corpo esquarteja-
do de Mondlane. A encomenda-
-bomba que o matou foi intro-
duzida no livro de Filosofia, 
volume I, de George Plekhanov, 
um dos escritores mais versados 
no marxismo russo. O conteú-
do de papel do centro do livro 
foi removido, para acomodar a 
bomba. A Polícia tanzaniana en-
controu o dispositivo detonador 
do engenho e parte da bateria. 
Estava coberto num invólucro 
de papel castanho com selos 
em que se podia ler “Moskva” 
(Moscovo). A Polícia tanzania-
na não tinha pistas, até surgir a 
segunda bomba a 13 de Feverei-
ro, que era para matar Marceli-
no dos Santos, na altura secretá-
rio para a política dos negócios 
estrangeiros, da ala esquer-
dista do movimento e poeta.

A 16 de Abril de 1969, a Polí-
cia japonesa esclareceu as auto-
ridades tanzanianas que a referi-
da bateria achada na bomba que 
vitimou Mondlane fazia parte 
de 950 mil unidades consigna-

C

Marcelino dos Santos morre a 
dois dias de comemoração (conclusão)

* Um historial de como Kalungano conspirou para chegar a vice-presidente da Frelimo

publicidade

   
Dos Santos 
advogou em vida 
de que “sou a 
Frelimo”, mas 
esta posição 
só foi possível 
através das tramas 
que desenhou 
com Machel, 
levando muitos 
dos verdadeiros 
nacionalistas à 
desgraça. 
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Opinião

Cobertura jornalística da 
corrupção em Moçambique

Por Ericino de Salema*  

onvidou-nos o Profes-
sor Ernesto Constantino 
Nhanale, nosso colega 
e amigo de longa data, 

a fazermos a apresentação do 
seu livro, sob o título genérico 
“A Cobertura dos Media sobre a 
Corrupção em Moçambique: Um 
‘Contra-Poder’ Abalado?”, que é, 
na verdade, uma adaptação e/ou 
edição, para consumo público, da 
sua tese de Doutoramento em Me-
dia Studies.

Mesmo reconhecendo as nossas 
limitações para fazê-lo da melhor 
forma, aceitámos o desafio, como 
que movidos pela lógica do es-
pírito de missão. É nesse quadro 
que nos dirigimos a vós neste mo-
mento.

Trata-se de uma obra de in-
comensurável relevância socio-
política, e que já fazia, há muito, 
falta, dada a premência dos temas 
que são nelas abordados, sendo de 
destacar os media enquanto pilar 
da democracia, os media enquanto 
contra-poder, bem assim a corrup-
ção enquanto domínio temático 
apetecível aos media. Voltaremos 
a este cocktail temático mais adi-
ante.

Da leitura deste livro, constatá-
mos que, como sempre, Ernesto 
Nhanale imprime rigor analítico 
e metodológico na abordagem 

que faz, desta vez procedendo ao 
estudo da cobertura mediática do 
fenómeno da corrupção, convo-
cando os semanários Domingo e 
SAVANA para efeitos de ‘estudo 
de caso’: fá-lo como que inspi-
rado nos defensores da técnica do 
recorte metodológico, procurando 
analisar o todo a partir do estudo 
aprofundado de uma parte de si 
(desse todo, entenda-se).

Estruturado em oito capítulos, 
muito se pode dizer, pela dis-
cussão de elevadíssima quali-
dade que nos é oferecida, acerca 
do que, efectivamente, este livro 
aborda:
¡ Pode ser visto como um ex-

curso histórico ao panorama dos 
media em Moçambique, envol-
vendo um semanário criado no 
auge da Primeira República, 
o Domingo, e um outro criado 
nos primeiros anos da Segunda 
República, o SAVANA;
¡ Pode ser igualmente visto 

como uma crítica consubstanciada 
ao papel dos media num contexto 
de democracia multipartidária 
de partido dominante, frisando-
se, nisso, o que objectivamente 
ocorre na realidade, em contra-
posição ao que o relevante quadro 
teórico traça a propósito;
¡ Pode ser, ainda, visto como 

um guião prático sobre como usar 

as teorias da notícia para ‘medir a 
saúde’ de um país que, no plano 
formal, é um Estado de Direito 
Democrático, sendo de destacar, 
nisso, teorias como a da acção 
política, a dos constrangimentos 
organizacionais e a construcioni-
sta.

Nós, em particular, nos inclina-
mos mais a considerar este livro 
como uma discussão inovadora 
sobre as Problemáticas de Desen-
volvimento de Moçambique, em 
se tratando os media de um dos 
pilares de qualquer democracia 
digna desse nome, e a corrupção 
um dos mais acérrimos inibidores 
do desenvolvimento, pela ampli-
tude de danos ao bem comum que 
dela se podem originar

Captando similitudes em ter-
mos de frequência de cobertura 
de corrupção entre os semanários 
Domingo e SAVANA, figurando 
“anos concorrentes de cobertura”, 
usando uma expressão do autor, 
em que a mesma é alta, média ou 
baixa, Ernesto Nhanale depois se 
indaga, de si para consigo, mas 
dialogando, em bom rigor, com 
um país ainda à procura de si: “O 
que significará esta tendência de 
cobertura similar?”.

Diz ele que um dos elementos 
que pode ser avançado a propósi-
to passará, necessariamente, pela 

análise do tipo de agenda pública 
sobre a corrupção, partindo do 
princípio de que a mesma pode 
influenciar a própria agenda dos 
media enquanto contra-poder.

O livro evidencia, amiúde, o 
facto de o SAVANA investir mais 
na cobertura da chamada grande 
corrupção e na exposição de es-
cândalos [de corrupção, claro], 
enquanto nas páginas do Domingo 
acham-se mais presentes casos de 
pequena corrupção. Aliás, será por 
isso que o autor tenha concluído, 
da análise por si empreendida, que 
enquanto o SAVANA é mais pela 
produção de conteúdos jornalísti-
cos do tipo interpretativo sobre a 
corrupção, o Domingo prima mais 
por uma perspectiva descritiva.

Já à guisa de direitos fundamen-
tais como a presunção de inocência 
e o benefício de contraditório, per-
mitam-nos a tentativa de inovação, 
o estudo do autor que nos é agora 
presente em forma de livro consta-
tou que ambos os semanários que 
serviram de objecto de análise têm 
falhado, ainda que em moldes dife-
rentes:
¡ No Domingo, nos já referidos 

casos de pequena corrupção, que 
constituem a preferência deste tí-
tulo, que, quase sempre, são pro-
movidos ou por entidades ofici-
ais ou por fontes proeminentes, o 

interesse de se ouvir a versão dos 
acusados acaba sendo relegado 
para um plano secundário, seja 
pelas dificuldades atinentes à sua 
localização, ou pelo facto de os 
jornalistas tenderem a validar as 
posições oficiais, o que, talvez, 
dizemos nós, qualificaria media 
tais ao estatuto de establishment 
mouthpieces;
¡ Diferentemente, no SAVANA 

a falha tem como fonte vários fac-
tores, quais sejam, segundo o au-
tor, o imediatismo e a concorrên-
cia, por um lado, e a necessidade 
de proteger as histórias contra as 
pressões das fontes, por outro lado, 
o que, nos arriscamos a conjectu-
rar, nos diz muito acerca da eco-
nomia política da existência da 
própria imprensa independente dos 
poderes públicos.

É assim como vemos as Prob-
lemáticas de Desenvolvimento de 
Moçambique a partir das linhas e 
entrelinhas deste livro, que deve-
ria ser de leitura obrigatória para 
todos, incluindo os dirigentes de 
alto nível.

* Intervenção feita na apresenta-
ção do livro “A Cobertura dos Me-
dia sobre a Corrupção em Moçam-
bique: Um ‘Contra-Poder’ 
Abalado?”, no dia 26 de Fevereiro. 
Título da responsabilidade do 
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Opinião

grupo terrorista Al-
-Shabab, que opera 
na província de Cabo 
Delgado, está a pas-

sear a sua classe à vista de todos. 
Nem a polícia nem as FADM 
fazem frente aos bandidos. Ma-
tam as populações,  decapitam 
e cortam em pedaços as suas 
vítimas e nada lhes acontece e, 
ainda por cima, mandam reca-
dos para chamarem pelas FDS 
virem ao local a fim de medirem 
forças. Tudo fazem nas calmas e 
só se retiram quando bem lhes 
apetece e não por  temer a in-
tervenção das forças governa-
mentais porque esta, de modo 
geral, não acontece. Eles agem 
sem qualquer tipo de medo.

Aquilo que as forças gover-
namentais faziam, de perseguir 
o inimigo até às últimas con-
sequências – um combate que 
inclui mortes e captura de ma-
terial, já não se faz mais. Na-
queles tempos, os comandantes, 
em toda a linha de hierarquia, 
se ocupavam de estudar o ini-
migo, não havia outra ocupa-
ção para distrair as atenções 
dos comandantes e operativos. 
Nenhum comandante ou mi-
nistro era dono de nada, nem 
de minas, nem de portos. Com-
bater o inimigo era a única e 
exclusiva ocupação de todos.

Aquele exército temido pela 
soldadesca rodesiana é atrope-
lada por terroristas de um su-
posto Estado Islâmico que move 
uma guerra sem sentido contra 
Moçambique que peca por as 
entranhas da sua terra conter 
riquezas naturais. A guerra que 
iniciou em Outubro de 2017 visa 
inviabilizar a exploração do gás 

de modo a beneficiar as popula-
ções moçambicanas. Os terro-
ristas nunca puseram em causa 
o regime ilegítimo da Frelimo 
nem o governo ditatorial que li-
mita as liberdades dos cidadãos. 
Não questionam como a Frelimo 
vence as eleições sem ser vota-
do. Não estão contra o saque dos 
recursos naturais por um grupo 
de pessoas. Tudo isso não conta 
para a guerra que nos movem. 
Não dizem o que pretendem atin-
gir nem as razões desta guerra 
que se quer de cariz religiosa é. 
O tempo de guerras santas – cru-
zadas ou jihadistas – já passou.

A guerra está a alastrar-se a 
uma velocidade quase eston-
teante. O governo cometeu 
vários erros que muito bem 
poderiam ser evitados e teria su-
focado os jihadistas logo à  nas-
cença, mas fez ouvidos de mer-
cador. A guerra começou como 
uma simples reivindicação re-
ligiosa nas mesquitas de Pem-
ba entre os crentes islâmicos. 
O governo foi, muitas vezes, 
alertado sobre novas “teorias”, 
incluindo acerca de treinos de 
marcha unida de jovens, nas 
praias e recintos de mesquitas, 
porém o governo não deu ou-
vidos, alegadamente para res-
suscitar lembranças de um pas-
sado de perseguição a religiões.

As reivindicações foram cres-
cendo e, aos poucos, introduzi-
ram armas nas mesquitas usadas 
no ataque à esquadra policial, 
Mocímboa da Praia. Quando o 
governo acordou, já era tarde 
demais. Não acordou comple-
tamente porque, ao invés de 
combater com eficácia os ata-
cantes da Mocímboa da Praia, 

foi fazendo patrulhas paliativas, 
sem mérito no teatro das ope-
rações militares. Esta postura 
deixou os bandidos mais ani-
mados e transmitindo a ideia 
de que era fértil para acções 
mais profundas do banditismo.

Assim, estava instalado um 
ambiente para a prossecução da 
guerra que mata e destrói Cabo 
Delgado. Os “especialistas” da 
mentira que tragam as suas teo-
rias, mas é a verdade que pu-
demos  constatar nas reflexões 
que realizamos sobre a guerra 
dos bandidos. De cada vez que 
nos deslocamos a Cabo Delga-
do – note-se que trabalhamos 
sem chamar a atenção dos po-
liciais, militares e autoridades 
civis para não  sermos presos 
–, as nossas apreensões sobem 
de nível porque notamos que a 
guerra se move num plano in-
clinado, sem qualquer obstá-
culo  considerável pela frente.

O governo tudo faz para es-
conder a guerra, ameaça e pren-
de jornalistas para não publicar 
notícias catastróficas do confli-
to. Temos colegas que passaram 
meses nas cadeias do regime 
por terem sido surpreendidos 
com “laptop” ou um bloco de 
notas. Sempre que vamos a 
Cabo Delgado, não levamos ao 
campo “laptop”, máquina foto-
gráfica ou um bloco de notas, 
porque esses instrumentos dão 
um sinal de que se trata de um 
repórter e logo dá direito à de-
tenção imediata e acusado de 
estar a fazer espionagem a favor 
do inimigo. É muito arriscado 
fazer reportagem em Cabo Del-
gado, porque há um estado de 
sítio não declarado, e o inimigo 

é o jornalista. O que Julião João 
Cumbane, um famigerado G40, 
recentemente premiado com o 
cargo de director do Parque Tec-
nológico, propôs contra os jor-
nalistas que noticiam a guerra, 
medidas extralegais que já es-
tão em curso em Cabo Delgado.

O executivo de Filipe Nyu-
si deixou de prestar atenção à 
situação da guerra e passou a 
perseguir jornalistas que procu-
ram notícias da guerra a fim de 
alertar o mundo. Virou os canos 
das suas armas contra jornalis-
tas que buscam a verdade. O 
inimigo passou a ser o jornalista 
e não os terroristas que podem 
fazer fracassar os projectos da 
exploração de gás, petróleo e 
demais minerais e adiando o 
sonho dos moçambicanos que 
vêem nos seus recursos uma pon-
te para se safarem da pobreza.

O governo deve ser mais proac-
tivo no combate ao Al-Shabab. 
Há informações de que as aldeias 
continuam sendo queimadas, e as 
populações vão se aglomerando 
nas vilas-sede de distrito, subme-
tidas à fome, cólera e dezenas de 
milhares de adolescentes fora da 
escola, comprometendo o seu fu-
turo. Depois do ataque de Bilibi-
za, vimos, em Pemba, professoras 
procurando abrigo. Disseram-
-nos que não podiam continuar a 
viver e a trabalhar naquele Posto 
Administrativo porque correm 
o risco de serem assassinadas.

A passividade das Forças de 
Defesa e Segurança é bastante 
preocupante. Aparecem nas re-
des sociais imagens irrefutáveis 
de bandidos trajados da farda 
policial e militar das forças go-
vernamentais, munidos de AKM, 

com viaturas da polícia e carros 
blindados capturados. Uma fon-
te que ouvimos, em Cabo Del-
gado, disse que, há um ano, os 
bandidos, num grupo de 30 ho-
mens, 29 traziam apenas catanas 
e apenas um estava com arma, 
hoje a proporção está invertida.

Não dizemos que todas as ar-
mas que os bandidos trazem te-
nham sido capturadas às forças 
de defesa e segurança, mas, o 
“emponderamento” é evidente. 
Acreditamos que algumas dessas 
armas chegam-lhes de fora. En-
tram nos quartéis e massacram 
tropas entrincheiradas como as 
imagens das redes sociais têm 
mostrado. São jovens na flor da 
vida que morrem, e isso deve for-
çar o governo a procurar outras 
sinergias. Não pode continuar 
a esconder o crocodilo debaixo 
da cama, como tem feito. O Al-
-Shabab compromete o futuro do 
país, logo, o governo deve pa-
rar de fingir que  está tudo bem.

Afirmamos, pesando bem as 
nossas palavras, que, se as FPLM 
tivessem combatido a tropa colo-
nial tal como fazem as FDS, só 
chegaríamos à independência 
nacional depois de 100 anos de 
guerra. Se a guerrilha da Rena-
mo tivesse movido uma guerra 
nos moldes tão brandos contra  
as forças governamentais como 
as FDS defendem Cabo Delga-
do, o comunismo estaria, até ao 
presente momento, a florir e com 
os seus frutos nefastos em todas 
as nossas famílias. Os bandidos 
não passeiam a sua classe pela 
superioridade militar, mas por 
causa da suavidade como fazem 
ou deixam de fazer as operações.

de Moçambiquede Moçambique

O

Al-Shabab passeia a sua 
classe!

Por Edwin Hounnou

publicidade
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O sector privado tem desempenhado papéis importantes na produção agrária, 
sobretudo em alguns produtos (açúcar, batata-reno, cebola, hortícolas e toma-
te), nas exportações de açúcar, algodão, banana, feijão bóer gergelim, tabaco 
(todas, excepto o açúcar, produzidas pelo sector familiar e transformados por 
cadeias de valor privadas em forma de monopólio ou oligopólio),  em recei-
tas para o Estado, na monetarização e integração das economias de pequena 
escala nos mercados e na criação de emprego, no desenvolvimento  do te-
cido económico a montante (fornecimento de insumos e assistência técnica) 
e a jusante, ligando produtores-mercados-agro-indústria. Há experiências ac-
tuais que reúnem, com maior ou menor importância, esses efeitos positivos.

Existem também práticas que produzem relações de conflitualida-
de entre diferentes tipos de produtores à volta da ocupação da terra (tan-
to de investidores como por ocupações de má fé pela população), dos 
reassentamentos, no cumprimento dos contratos de compra da produ-
ção (principalmente no regime de subcontratos), de promessas de empre-
go não concretizadas, conflitualidades laborais, entre outras situações.

O empresário privado no sector agrário tem de reunir um conjunto de caracte-
rísticas, como, por exemplo: ter raízes e tradição de meio rural, nele viver e possuir 
a sua organização empresarial preferencialmente sediada junto da exploração. 
Assim, a empresa agrária pode contribuir e ser uma agente do desenvolvimento, 
reinvestir no meio rural, aí localizar parte da cadeia produtiva, criar mais empre-
go e valor acrescentado (riqueza). Os produtores privados devem preocupar-se 
com a qualidade da produção oferecendo produtos diferenciados (e não apenas 
bens de consumo de massa) e ter estabilidade da oferta, como condições para 
haver contratos de fornecimento a grandes consumidores (refeitórios de grandes 
empresas e rede de distribuição), aumentando o valor acrescentado nacional e a 
redução das importações. A rentabilidade de grande parte do sector agrário assen-
ta na diversificação das actividades e das fontes de rendimento, com redução dos 
riscos, possuir estabilidade no suposto que a actividade agrária só tem resultados 
a médio e longo prazo. O agricultor pode, e deve participar na redução dos efeitos 
das mudanças climáticas, pelo menos ao nível da propriedade, por exemplo, com 
plantação de árvores em volta dos campos como quebra ventos, diques de defe-
sa contra inundações da exploração e pequenas represas para reserva de água.

A realidade é diferente. Grande parte das empresas possui sede nas capitais 
de província ou em Maputo, muitos empresários têm presença temporária no 
meio rural (sobretudo os comerciantes), os investimentos para transforma-
ção dos bens (tanto dos exportados como dos importados), localizam-se, na 
maior parte dos casos, nas cidades. Deste modo, a empresa privada dificil-
mente constitui um agente dinamizador da economia local. O empresário 
deve ser inovador, inserir-se nas realidades socioeconómicas do território, 
participar nas instituições locais e possuir comportamentos éticos reconhe-
cidos. O empresário privado, com perspectiva de longo prazo, não pode en-
trar em “boladas”, relações não transparentes e praticar actos de corrupção. 

O desenvolvimento do sector privado deve tomar novos rumos. Os designados 
“agricultores emergentes” são, geralmente, oriundos das elites locais ou de funcio-
nários partidários e do Estado que, por possuírem acessos privilegiados ao poder 
e a recursos (terra, crédito, etc.), iniciam actividades privadas sem que, na maioria 
dos casos, esta actividade constitua a principal ocupação. O novo empresariado 
deveria resultar de méritos como produtores integrados no mercado e de maior pro-
dutividade. As escolas técnicas aos diferentes níveis, deveriam inculcar o espírito 
empresarial, motivar os graduados para o empresariado. Por outro lado, deveriam 
existir incentivos para os jovens empresários (fiscais, crédito subsidiado, compar-
ticipação do Estado para a construção de infra-estruturas e modernização, etc.).

O sector privado que investe a longo prazo, deve ter certezas de que 
existirá estabilidade nas políticas, nas instituições e na estabilidade po-
lítica e militar. Caso contrário, os empresários não investirão na agricul-

tura. Outros sectores possuem menos riscos, são mais rentáveis a curto pra-
zo, o retorno do capital é mais rápido e grande parte dos investimentos 
localizam-se nos centros urbanos. A curto e médio prazo, a agricultura não 
é competitiva na alocação dos recursos por via dos mercados. Por isso, exis-
te um importante papel das políticas e das instituições, públicas e privadas.

As relações entre o sector privado agrário e o Governo têm sido cordiais, 
mas pouco eficazes, por responsabilidade de ambas as partes. Os benefícios 
fiscais são concedidos sem que existam contrapartidas comprometidas de me-
lhorias de competitividade, produtividade, modernização e extensão rural 
em zonas de influência definidas para cada caso, fornecimento de insumos e 
eventualmente comercialização de excedentes. Isto é, o sector privado pode 
transformar-se num agente dinamizador da economia local, com benefícios. 
Assim, o sector privado possuirá maior capacidade negocial para exigir protec-
ção alfandegária com desarmamento gradual e de médio prazo, taxas de juro 
subsidiadas, entre outras. Estas reivindicações não se podem conseguir apenas 
com conversações políticas. É necessário apresentar estudos fundamentados.

As organizações representativas da segmentação do sector devem ter capaci-
dade técnica para a apresentação de propostas fundamentadas e poder de nego-
ciação e comunicação à sociedade. As organizações dos diferentes interesses dos 
produtores (por produto, região e tipos de produtores), deveriam encontrar plata-
formas de interesse comum, que facilitassem a coesão e coerência reivindicativa.  

As melhorias e reformas do aparelho de Estado para um melhor ambiente 
de negócios são lentas e pouco efectivas. O Estado, regra geral, não desempe-
nha a sua função regulatória, fiscalizadora e arbitral, por exemplo, na resolu-
ção de conflitos de terra, dos reassentamentos, disputas laborais, assim como 
não realiza eficazmente funções de fiscalização na exploração de recursos. O 
Estado também tem revelado grande incapacidade na defesa sanitária e fitos-
sanitária do país e na construção de infraestruturas de defesa contra cheias, o 
que aumenta os riscos para a actividade agrária e encarece o custo do dinheiro 
para a realização de investimentos. Também a banca, os sectores jurídico e fis-
cal do Estado estão centralizados em Maputo. É importante a descentralização 
de funções do Estado e da banca para o nível provincial e distrital, de forma 
a agilizar a resolução de problemas e conflitos no quadro da subsidiariedade.

Em resumo, para um desenvolvimento do sector privado que sirva os seus 
interesses, os trabalhadores, a população local e o país, grande parte dos em-
presários deveriam rever as suas estratégias empresariais de investimento e 
numa perspectiva de negócio de longo prazo, de localização das cadeias de 
valor, de inovação e de modernização de inserção no meio rural com relações 
comerciais locais que beneficiem as partes envolvidas e promovam o desen-
volvimento local. As organizações representativas devem reforçar-se tecni-
camente ou ter capacidade de mobilização de recursos para realização de es-
tudos que fundamentem e reforcem a capacidade negocial junto do governo.

Será necessário que as instituições do Estado ampliem os espaços de diálogo 
e compromissos mútuos com contrapartidas de benefícios para ambas as partes, 
sejam eficazes na execução das decisões negociadas e possuam capacidade de 
fiscalização desses compromissos. A monitorização e avaliação do cumprimento 
dos compromissos deveria ser realizada por organizações independentes. Espe-
cial atenção deveria ser dada ao surgimento de novos empresários de mérito.

Tanto o sector privado e suas organizações representativas, como o Estado, de-
vem concertar estratégias para o surgimento, a longo prazo, de um sector moderno, 
competitivo, dinamizador do desenvolvimento rural integrado entre os diferentes 
tipos de produtores e seja o ponto de partida para a industrialização e a transformação 
estrutural da economia. Este processo é de décadas, mas é preciso começar quanto 
antes. A perspectiva de longo prazo não invalida, nem secundariza, o diálogo de as-
suntos de curto prazo que são parte integrante da construção desse sector privado.

DESTAQUE RURAL Nº 81
21 de Fevereiro de 2020

SECTOR PRIVADO:
CONTRIBUTO PARA UM MAIOR DESEMPENHO 

NO DESENVOLVIMENTO RURAL

João Mosca
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Clima tenso na LAM depois do lançamento da “Operação Lisboa”

Não há estudo de viabilidade e João Pó 
assinou sozinho contrato com a “HI Fly”

O director-geral da LAM assume que não há estudo de viabilidade e pediu desculpas aos directores sectoriais e disse 
que será feito o estudo, o que não faz sentido, uma vez que a operação já foi lançada.

parceira na operação, a “HI Fly”.  
João Pó não mostrou o estudo. 
João Pó teve de pedir desculpas 
aos directores e pediu que se pro-
curasse uma empresa para fazer 
o estudo de viabilidade da ope-
ração Maputo-Lisboa. No mes-
mo encontro pediu aos directores 
para que não divulguem o con-
teúdo da reunião com a “Hi Fly”.

Além do facto de a LAM não 
ter feito o estudo de viabilidade, 
ficámos a saber das nossas fontes 
que o avião a ser usado na opera-
ção Maputo-Lisboa (um “Air Bus 
A340-300”) não está registado em 
Portugal. Este foi um dos requisi-
tos para a atribuição dos “slots” 
de aterragem e descolagem em 
Lisboa. Ao que apurámos, o apa-
relho foi registado em Malta, 

ou seja, a LAM e a sua parceira 
“Hi Fly” podem ter mentido para 
conseguir “slots” em Lisboa.

LAM em falência técnica
Segundo uma reportagem do 

jornal “@Verdade”, as responsa-
bilidades correntes da LAM exce-
dem activos correntes em 8,1 bi-
liões de meticais. Segundo aquela 
publicação, a situação de falência 
técnica da LAM voltou a agravar-se 
no exercício económico de 2018. 
“Os prejuízos aumentaram para 2,8 
biliões de meticais, o capital próprio 
negativo aumentou para 7,8 biliões 
e as suas responsabilidades corren-
tes excedem os activos correntes em 
8,1 biliões de meticais”, lê-se na re-
portagem, que indica que a empresa 
está em falência técnica desde 2015.

O de Moçambiquede Moçambique  apurou 
de fontes internas que a tesouraria 
da companhia gere as finanças 
numa base de gestão diária de caixa, 
ou seja, com o que está disponível. 
Neste momento, a LAM, para pagar 
salários, recorre ao sistema “desco-
berto negociado”, um empréstimo 
do banco, para depois devolver o 
valor com juros. Isto é feito men-
salmente.

O início da  operação Maputo-
-Lisboa estava inicialmente agen-
dada para Março próximo, mas, 
porque havia muitas questões por 
responder por parte da LAM e 
do IGEPE, a operação ficou em 
banho-maria. E pensou-se na pos-
sibilidade de se abortar a operação.

Duas decisões estão a pesar para 
a LAM vir a público anunciar a re-

tomada dos voos para 2 de Junho. 
A primeira é política. Foi Filipe 
Nyusi quem anunciou em Portu-
gal que a LAM voltava a voar para 
Lisboa e quer ver a sua promessa 
cumprida. Mas, mais do que isso, 
Nyusi quer ficar para a Hhistória 
como o presidente que devolveu a 
LAM ao espaço europeu. A segun-
da é mais de natureza contratual. A 
operação Maputo-Lisboa-Maputo 
é feita numa parceria com a “Hi 
Fly”, uma companhia aérea com 
sede em Lisboa, e antiga parcei-
ra da TAP, a transportadora aé-
rea portuguesa. Mas também há 
uma jogada de “marketing” por 
parte de João Pó, com vista à re-
novação do seu contrato, que ter-
minou há cerca de duas semanas. 

de Moçambiquede Moçambique

Vive-se um clima tenso nas 
Linhas Aéreas de Moçambique 
depois do relançamento, na se-
gunda-feira da semana passada, 
24 de Fevereiro, do voo Maputo-
-Lisboa. No ano passado, a LAM 
tinha dito que o primeiro voo 
Maputo-Lisboa seria para este 
mês. Os directores sectoriais não 
concordam com relançamento da 
operação, porque a consideram in-
sustentável para a LAM, que está 
numa situação de falência técnica.

Colocaram o director-geral, 
João Pó, contra a parede.  Pedi-
ram o estudo de viabilidade, e não 
mostrou. Tudo indica que a ope-
ração é uma cena de máfia. Ao 
que apurámos, o contrato entre a 
LAM e “HI Fly” foi assinado pelo 
director-geral sozinho, quando as 
normas internas da LAM impõem 
que o contrato deve ser assinado 
por duas pessoas, pelo menos, da 
empresa. Há um problema maior. 
Para a LAM conseguir “slots” 
de aterragem e descolagem em 
Lisboa, tem de usar uma aero-
nave registada em Portugal. Mas 
sabemos que o “Air Bus A340-
300” foi registado em Malta.

Por ser insustentável, a maioria 
do corpo directivo não concorda 
com a operação, argumentando 
que  a LAM não tem capacida-
de para  voos intercontinentais. 
Questiona-se a lógica de voos 
intercontinentais se a LAM mal 
consegue gerir os voos inter-
nos. A LAM, neste momento, 
está com dificuldades de encher 
o voo Maputo-Joanesburgo.

Segundo as nossas fontes, na 
segunda-feira, 24 de Fevereiro, 
depois da conferência de impressa 
que anunciou o relançamento do 
voo para 2 de Junho, houve uma 
reunião, às 12h00, na LAM entre 
os directores sectoriais e João Pó.

Uma das coisas que os directo-
res pediram foi a última acta do 
encontro com o Instituto de Ges-
tão das Participações do Estado 
em que se recomendou a selecção 
de uma empresa para realizar um 
estudo de viabilidade da opera-
ção, documento importante para 
a tomada de decisão da assinatu-
ra do contrato entre a LAM e sua 

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

Neste momento, a LAM, para pagar salários, recorre ao sistema “descoberto negociado”
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uas mil e seiscen-
tas empresas estão a 
dever cerca de ses-
senta milhões de 

meticais à Delegação do Ins-
tituto Nacional de Segurança 
Social na província de Maputo.

Falando ao 
de Moçambiquede Moçambique  na terça-

-feira da semana passada, o ins-
pector-chefe na Direcção Provin-
cial do Trabalho em Maputo, 
Figueiredo Langa, não divulgou 
os nomes das empresas nem o pe-
ríodo durante o qual as dívidas 
foram acumuladas.

Afirmou que umas empre-
sas descontam os valores e não 
canalizam ao INSS, e outras 

Na província de Maputo

Dívida à Segurança Social ascende 
a sessenta milhões de meticais  

D

descontam e omitem os traba-
lhadores. Indicou que as dívidas 

ascendem a sessenta milhões de 
meticais e colocam em risco os 

trabalhadores destas empresas.
Figueiredo Langa explicou 

que, em caso de doença dos 
trabalhadores ou impedimen-
tos, quem deve pagar é o INSS.

“A intervenção do INSS é de 
natureza interventiva. Nos casos 
em que não tenham entrado as 
contribuições de um dado traba-
lhador, este perde aquele direito 
de ver a sua situação de apoio em 
termos de pensões e subsídios a 
ser realizado, porque não proce-
deu à sua contribuição. Atreve-
mo-nos a dizer que as empresas 
que assim fazem concorrem para 
o fomento de mendigos”, disse.

Segundo Figueiredo Langa, se a 
contribuição não tiver entrado, são 
os próprios trabalhadores que fi-
cam sem a pensão, são famílias que 
ficam sem o mínimo de sustento.

Cobrança coerciva pode ser 
solução

Figueiredo Langa não afas-
ta a hipótese de cobrança coer-
civa às empresas devedoras. 
Disse que, primeiro, será fei-
ta uma advertência. Depois, as 
empresas terão de provar que 
descontaram e canalizaram.

“Para reverter este cenário, há 
um plano definido para a recupe-
ração do valor dos contribuintes, 
incluindo cobranças coercivas. 
Antes, usaremos diferentes me-
canismos tradicionais, como ir 
porta a porta ao devedor, instar 
para que, dentro dos prazos le-
galmente estabelecidos, possa 
comprovar que efectivamente 
está a ser injustamente acusado 
de falta de contribuições”, disse. 

de Moçambiquede Moçambique

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C

exige que as empresas imobiliárias 
identifiquem a origem dos fundos 
usados para comprar propriedades 
e realizem diligência reforçada ou 
adicional a compradores politica-
mente expostos. A “Pam Golding 
não cumpriu esses procedimentos 
relativamente a Ndambi Guebuza.

Se for considerada culpada, a 
“Pam Golding Properties” será le-
vada a uma audiência disciplinar 
da EAAB, onde os seus directores 
poderão ter as suas licenças e cer-
tificados suspensos por não mais 
de três anos. Segundo a legislação 

sul-africana que rege o sector de in-
termediação imobiliária, as licen-
ças são renovadas todos os anos, 
para permitir que os agentes imo-
biliários vendam propriedades.

Segundo o jornal “Daily Ma-
verick”, publicado na África do 
Sul, os directores ou agentes 
imobiliários da “Pam Golding” 
envolvidos nas operações fi-
nanciadas por Ndambi Guebuza 
podem enfrentar multas mone-
tárias não superiores a 25.000 
rands, e uma quantia mais alta 
pode ser imposta pelo Ministé-

rio de Assentamento Humano, 
Água e Saneamento, que supe-
rintende os assuntos da EAAB.

Segundo escreve o jornal, du-
rante muitos anos a EAAB tem 
sido criticada por “não ter den-
tes” e por impor sanções bran-
das, especialmente quando actua 
contra as grandes empresas do 
sector imobiliário por má con-
duta e por infringirem as leis fi-
nanceiras. Uma multa potencial 
de 25.000 rands é insignificante 
para a “Pam Golding Proper-
ties”, considerando que, no ano 
fiscal que encerrou em Fevereiro 
de 2019, teve uma facturação de 
vendas de imóveis no montante 
de cerca de 18,8 biliões de rands.

Citada pelo “Daily Marerick”, a 
EAAB disse que estava a trabalhar 
com o Centro de Inteligência Fi-
nanceira na sua investigação, após 
um artigo publicado pelo “Mail & 
Guardian” (“Pam Golding facilita 
a lavagem de dinheiro dos clepto-
cratas africanos”), em 21 de Feve-
reiro de 2020, sobre os assuntos fi-
nanceiros da família de Armando 
Guebuza e outros. A EAAB disse 
que se reuniria com o Centro de 
Inteligência Financeira para fina-
lizar o âmbito da investigação que 
analisará se a “Pam Golding Pro-
perties” transgrediu das normas 
do FIC. Embora as sanções do 
Conselho da EAAB sejam indis-
cutivelmente indulgentes, o FIC 
tem o poder de impor penalidades 
mais duras contra a “Pam Golding 

Properties”, sob as suas próprias 
leis, se a empresa for considera-
da culpada de irregularidades. O 
Conselho de Supervisão do FIC 
pode impor penalizações adminis-
trativas à “Pam Golding Proper-
ties”, tais como emitir um aviso, 
restringir as suas actividades co-
merciais durante um determinado 
período ou multas monetárias de 
10 milhões a 50 milhões de rands.

“Não fomos contactados”
O de Moçambiquede Moçambique  contac-

tou a “Pam Golding” em Moçam-

bique e enviou as questões, mas, 
até ao fecho desta edição, não ob-
tivemos resposta. 

Por outro lasdo, os advogados 
de Ndambi Guebuza dizem que 
não estão a par da referida investi-
gação, tanto mais que nunca fo-
ram notificados sobre a “suposta 
investigação”. Alexandre Chivale, 
que chefia a equipa de advogados 
que assiste a Ndambi Guebuza, 
disse ao de Moçambiquede Moçambique  que 
Ndambi Guebuza não foi notifica-
do de qualquer processo, seja de 
transgressão ou criminal, que es-

Alexandre Chivale

Isálcio Mahanjane também integra a defesa de Ndambi Guebuza
Alexandre Chivale

(Continuação da pág 4)
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s Nações Unidades 
em Moçambique di-
zem que, neste mo-
mento, 2,5 milhões 

de moçambicanos precisam 
de ajuda humanitária urgente.

Os últimos dados do Escri-
tório de Assistência Humani-
tária da ONU revelam que as 
chuvas que caiem desde finais 
do ano de 2019 já afectaram 
cerca de 68.000 pessoas, cau-
sando 45 mortes e 67 feridos.

A chefe do Sistema da ONU 
em Moçambique, Myrta Kaulard, 
disse que cerca de 3,1 mil casas 
foram destruídas e 1,1 mil salas 
de aula danificadas e 10 centros de 
saúde. Em resposta, as agências 
da ONU prestaram ajuda alimen-
tar a cerca de 82.000 famílias nas 
províncias de Gaza e Inhambane.

Citada pela comunicação in-
terna da ONU, Myrta Kaulard 
afirmou que a Organização está 
a preparar-se para responder a 
um período de ciclones mui-
to fortes nos próximos meses.

A ONU diz também que cerca 
de 1,9 milhão de pessoas neces-
sita de ajuda alimentar, 765.000 
famílias precisam de material 
sanitário, e cerca de 115.000 fa-
mílias necessitam de abrigos.

“As prioridades das próxi-
mas oito semanas são alimen-
tação, abrigos, água e sanea-
mento. Estes são os elementos 
básicos para poder salvar vidas 

e poder apoiar as necessidades 
primárias das populações”, es-
creveu a chefe do Sistema da 
ONU no país, Myrta Kaulard, 
num artigo publicado na pági-
na da Organização no Facebook.

Myrta Kaulard afirma que 
a ONU está “a correr contra o 
tempo para mobilizar recur-
sos, para comprar mais alimen-
tos, mais abrigos e mais ma-
terial” para colocar antes da 
chegada da época dos ciclones.

O maior obstáculo a esse tra-
balho é o financiamento. A 
coordenadora diz que a ONU 
não tem, neste momento, os re-
cursos necessários. O Plano de 
Resposta Humanitária para o 
país aponta uma necessidade 
urgente de 120 milhões de dó-
lares norte-americanos. Des-
se total, 25 milhões de dólares 
são necessários imediatamente.

“Deixo um pedido à comuni-
dade internacional para apoiar 
o trabalho das Nações Unidas 
e das instituições moçambi-
canas para poder ajudar a po-
pulação que pode ser afectada 
por chuvas, por secas e por ci-
clones nos próximos meses.”

Segundo Myrta Kaulard, “as 
capacidades das instituições na-
cionais são limitadas” e, por 
isso, a comunidade internacio-
nal “tem a responsabilidade de 
ajudar”. (Eugénio da Câmara) 

de Moçambiquede Moçambique

Banco de Moçambique 
alerta que as perspecti-
vas de inflação a médio 
prazo foram revistas em 

alta, mantendo-se em um dígito.
Segundo o Banco de Moçam-

bique, este aumento decorre do 
ajustamento em alta do nível do 
impacto dos choques climatéri-
cos sobre a dinâmica futura dos 
preços, conjugado com as pers-
pectivas de depreciação do me-
tical a curto prazo e a tendência 
para o aumento dos preços dos 
alimentos no mercado interna-
cional. Desde a sessão anterior 
do Comité de Política Monetá-
ria do Banco de Moçambique, 
a inflação anual de Moçambi-
que acelerou, tendo passado de 
2,58%, em Novembro de 2019, 
para 3,48%, em Janeiro de 2020.

Crescimento económico abaixo 
do potencial

O comunicado do Comité de 
Política Monetária do Banco de 
Moçambique emitido na quinta-

Nacional

Para 2020

Banco de Moçambique prevê crescimento 
económico abaixo do potencial

ONU alerta para 
a ocorrência de 
ciclones muito fortes 
a partir de Março

O

A
-feira prevê a manutenção das 
previsões de recuperação da acti-
vidade económica em 2020, em-
bora a níveis aquém do potencial.

A avaliação que o Comité de 
Política Monetária do Banco de 
Moçambique faz da conjuntura 
macro-económica recente e das 
perspectivas indica que os ris-
cos e as incertezas associados 
às projecções agravaram-se. A 
nível interno, destaca-se a inten-
sificação dos ataques armados na 
zona Norte do país e as incertezas 
quanto ao prolongamento e im-
pacto das cheias e das secas que 
têm assolado o território nacional.

A nível externo, realça-se a 
recente eclosão da epidemia do 
“Covid-19”, que, em caso de 
prolongamento, poderá resultar 
no abrandamento da economia 
global e consequente fraca pro-
cura externa, com impacto sobre 
a dinâmica dos preços internos.

Segundo a informação do Ban-
co de Moçambique, o Produto 
Interno Bruto (PIB) de Moçambi-
que abrandou de 3,4%, em 2018, 
para 2,2%, em 2019, conforme 
era esperado, tendo em conta o 

impacto dos ciclones “Idai” e 
“Kenneth” sobre a actividade eco-
nómica e a fraca procura externa.

O comunicado do Comité de 
Política Monetária do Banco de 
Moçambique diz que as pers-
pectivas continuam a apontar 
para a retomada da actividade 
económica em 2020, sustentada 
pela implementação dos inves-
timentos de exploração de gás, 
materialização dos projectos de 
reconstrução após os ciclones e 
melhoria da confiança dos inves-
tidores, em face da liquidação de 
parte da dívida do Estado com os 
fornecedores de bens e serviços.

A dívida pública interna 
aumentou

O Banco de Moçambique diz 
que a dívida pública interna au-
mentou, pois, desde a avaliação 
anterior feita pelo Comité de Po-
lítica Monetária do Banco de Mo-
çambique, até 26 de Fevereiro do 
corrente ano a dívida pública in-
terna, contraída com recurso a Bi-
lhetes do Tesouro, Obrigações do 
Tesouro e adiantamentos do Ban-
co de Moçambique, aumentou de 

  ugénio da Camara
eugeniodacamara@yahoo.com.br
E

140.073 milhões de meticais para 
145.571 milhões de meticais, re-
flectindo a utilização de Bilhetes 
de Tesouro pelo Estado e a emis-
são de Obrigações do Tesouro.

Estes montantes não tomam em 
consideração outros valores da dí-
vida pública interna, tais como con-
tratos de mútuo e de locação finan-
ceira e responsabilidades em mora.

Por outro lado, as reservas in-
ternacionais do país aumentaram 
e continuam em níveis confortá-

veis. No fim da terceira semana 
de Fevereiro de 2020, as reservas 
internacionais brutas situavam-
-se em 3.921 milhões de dólares 
norte-americanos, mais 178 mi-
lhões de dólares em relação aos 
dados apresentados na sessão an-
terior do Comité de Política Mo-
netária do Banco de Moçambique, 
nível suficiente para cobrir mais 
de seis meses de importações, 
excluindo os grandes projectos.

de Moçambiquede Moçambique
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Viegas, e que estão reproduzidos 
no despacho de pronúncia. São 
cerca de oitocentos “e-mails”. 
Depois de incorporado o “gesto”, 
o preço das aeronaves subiu dos 
anteriores 30,8 milhões de dólares 
para 31,1 milhões de dólares, e foi 
assinado, no dia 29 de Setembro 
de 2008, um novo contrato com 
o novo preço. Em 22 de Abril de 
2009, sete meses depois de ter 
sido assinado o contrato entre a 
LAM e a “Embraer”, Mateus Zim-
ba, em representação da “Xihe-
vele”, assinou um contrato de 
agenciamento com a “Embraer”.

No dia 31 de Agosto de 2009, 
após a entrega da primeira ae-
ronave, a “Embraer” transfe-
riu da sua conta no “Citi Bank” 
de Nova Iorque 400.000 dóla-
res para a conta da “Xihivele”, 
domiciliada no Banco Interna-
cional de São Tomé e Príncipe. 

No dia 2 de Setembro de 2009, 
após a entrega da segunda aero-
nave, a “Embraer” fez a segunda 
transferência no valor de 400.000 
dólares para a “Xihevele”, tam-
bém a partir de Nova Iorque. 

Segundo o tribunal, posterior-
mente Mateus Zimba passou 
parte desses valores, na quantia 
de 430.000 dólares, a Paulo Zu-
cula, em transferências directas 
e indirectas, tendo explicado ao 
tribunal que são parte de negó-
cios que ambos têm. O tribunal 
não conseguiu obter o registo de 
qualquer transferência que tenha 
sido recebida por José Viegas.

Foi praticamente nestes termos 
do despacho de pronúncia que o 
Ministério Público se dirigiu ao 
juiz da causa, Fernando Macamo, 
exigindo que os três réus sejam 
condenados e paguem ao Estado 
uma indenização de 83 milhões 
de meticais, distribuídos da se-
guinte forma: Paulo Zucula – 40 
milhões de meticais; Mateus Zim-
ba – 33 milhões de meticais: José 
Viegas – 10 milhões de meticais.

Segundo o Ministério Públi-
co, a indemnização foi calculada 

tendo em conta o seguinte: Paulo 
Zucula recebeu  430.000 dóla-
res de suborno, e Mateus Zim-
ba (ex-gestor privado) recebeu 
370.000 dólares de suborno. Sobre 
José Viegas não há informação 
de ter recebido qualquer valor.

Defesa diz que o valor saiu dos 
cofres da “Embraer”

O caso mudou de figura quan-
do o tribunal concedeu a palavra 
aos advogados: Abdul Gani, que 
é advogado de José Viegas: To-
más Timbana, que é advogado de 
Mateus Zimba; Damião Cumbana, 
que é advogado de Paulo Zucula.

Entre os três advogados há uma 
tese que constitui um denominador 
comum: o dinheiro do “gesto” saiu 
dos cofres da “Embraer” e não dos 
da LAM, e, por isso, o Estado mo-
çambicano não foi lesado em nada.

Esta tese foi primeiro defendida 
por Abdul Gani, que pediu a absol-
vição do seu constituinte por con-
siderar que este nunca criou um 
esquema com vista a defraudar o 
Estado. Segundo Abdul Gani, José 
Viegas não recebeu qualquer valor. 
A própria investigação não conse-
gue provar em uma única linha.

Por seu turno, Tomás Timba-
na, cujo constituinte é acusado 
de branqueamento de capitais, 
afirmou que o seu constituinte 
só  podia ser julgado se existisse 
crime precedente. Relativamente 
ao facto de o valor do “gesto” ter 
sido pago com recursos da LAM, 
Tomás Timbana explicou que  a 
“Embraer” apresentou à LAM, 
no dia 16 de Maio de 2008, as 
seguintes condições: preço do 

avião – 31.800 mil dólares. Vali-
dade do contrato – 30 de Maio de 
2008. Prazo para a assinatura do 
contrato – 30 de Junho de 2008. 

E depois  explicou que esta pro-
posta teve em conta as condições 
económicas da altura e a mesma  
“dizia que o incumprimento do 
mesmo [contrato], como a falta da 

assinatura do contrato até Junho de 
2008, tinha consequências, desig-
nadamente, a alteração do preço”. 
Tomás Timbana acrescentou  que 
o contrato só veio a ser assinado 
no dia 28 de Setembro de 2008, 
o qual previa 31.100 mil dólares 
por cada aeronave, “em virtude do 
agravamento da fórmula. O pre-
ço da aeronave foi oscilando da 
seguinte forma: 31.800 mil dóla-

res na proposta de 16 de Maio de 
2008, reduzida para 30.850 mil dó-
lares na proposta de 22 de Maio de 
2008, tendo ficado, finalmente, em 
31.800 mil dólares na data da assi-
natura do contrato, 28 de Setembro 
de 2008, por aplicação da penaliza-
ção por atraso na sua assinatura”.

Tomás Timbana afirmou que 
a “comissão do agente” paga a 
Mateus Zimba “não teve nenhum 
impacto no preço final da aerona-
ve”. Segundo Tomás Timbana, a 
“comissão do agente” foi imputa-
da à “Embraer” e não à  LAM nem 
ao Estado. Por isso, para Tomás 
Timbana, não faz sentido que se 
diga que Mateus Zimba vem pedir 
comissão em Setembro de 2008, 
quando, antes, a “Embraer” já 
previa o pagamento de comissão.

No âmbito da instrução pre-
paratória, a Procuradoria-Geral 
da República pediu uma sé-
rie de informações a diferen-
tes países, incluindo o Brasil.

Em resposta a uma carta rogató-
ria da Procuradoria-Geral da Re-
pública, a “Embraer” disse, sobre 
o pagamento de subornos, que foi 
constituída uma investigação inde-
pendente dos Governos dos EUA 
e do Brasil e essa investigação não 
identificou quaisquer funcionários 
que tenham pago ou recebido su-
bornos durante o processo. “Para 
mim, a comissão não foi integrada 
no preço da venda dos aviões. Isso 

parece-me impossível”, afirmou 
Patrice Candaten, um funcionário 
superior da “Embraer”, na altura 
dos factos, citado por Tomás Tim-
bana durante a sua contestação. 
Tomás Timbana cita também um 
grupo de funcionários da “Em-
braer” que afirma que o valor da 
comissão foi suportada pela “Em-
braer”, no âmbito da sua política. 
As declarações dos referidos fun-

cionários foram prestadas diante 
de procuradores brasileiros e pro-
curadores do Gabinete Central de 
Combate à Corrupção. Segundo 
Tomás Timbana, estas declarações 
foram ignoradas pela acusação. To-
más Timbana disse  que, ao  criar a 
“Xihivele”, o seu constituinte não 

cometeu qualquer crime e que até 
foi por exigência da “Embraer” – 
que pretendia uma pessoa colectiva 
para a assinatura do contrato para 

(Continuação da página 5)

o pagamento da comissão – que 
Mateus Zimba criou a “Xihivele”.

Porque Paulo Zucula recebeu de 
Mateus Zimba valores resultados 
do pagamento do “gesto”, a acusa-
ção usa esse facto para provar que 
Paulo Zucula urdiu um plano com 
Mateus Zimba (um seu amigo de 
longa data) para defraudar a LAM.

Sobre o assunto, Damião Cum-
bana disse, no tribunal, que “o 

despacho de pronúncia assenta 
em meras presunções”. E que as 
informações que chegam do Brasil 
segundo as quais, as quais a LAM 
pagou comissões não podem ser 
levadas em conta porque resultam 
de indivíduos que prestaram in-
formações no âmbito da denúncia 
premiada e fizeram de tudo para  
cooperar com a Justiça brasilei-
ra, mesmo que à custa de dados 
que não correspondem à verdade.

Num certo momento da leitura 
da acusação, o Ministério Público 
alega que foi Paulo Zucula quem 
envolveu Mateus Zimba no ne-
gócio. Sobre o assunto, Damião 
Cumbana afirmou que não  há 
provas de que tenha sido Paulo 
Zucula que envolveu o réu Ma-
teus Zimba no negócio entre a 
“Embraer” e a LAM, descrevendo 
Mateus Zimba como uma pessoa 
muito bem informada e com co-
nhecimentos profundos sobre a 
realidade moçambicana. Relati-
vamente ao crime de branquea-
mento de   capitais, de que o seu 
constituinte  é acusado, Damião 
Cumbana disse que não existe, por 
falta de pressupostos para o mes-
mo, nomeadamente, a existência 
de crimes conexos cujos recursos 
ou ganhos tenham sido objecto de 
lavagem. “O réu recebeu valores 
monetários sem o conhecimento 
da origem. Entre Paulo Zucula 

(Continua na página 18)

Juiz Fernando Macamo (no centro) tem um senso de humor que torna as sessões leves 

Tomas Timbana
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e Mateus Zimba houve um ne-
gócio de compra e venda de um 
imóvel”, disse Damião Cumbana.

É no meio deste cenário que o juiz 
Fernando Macamo deve decidir se 
responsabiliza, ou não, os três réus.

Réus alinhados, um MP com 
procuradores que dormem em 

plena sessão e um juiz bem 
humorado que tornou leve as 

longas sessões
No dia 28 de Fevereiro, se-

gundo dia do julgamento, foram 
ouvidos os réus. José Viegas foi 
o primeiro a ser ouvido, depois 
seguiu-se a vez de Paulo Zu-
cula e, por fim, Mateus Zimba.

Os três réus juram que não urdi-
ram qualquer plano para roubar o 
Estado. Afirmam que nunca estive-
ram juntos para tratarem do negó-
cio da compra e venda dos aviões.

José Viegas afirmou que nunca  
viu  Mateus Zimba directamente 
envolvido no processo da com-
pra de aviões e que soube do en-
volvimento de Mateus Zimba no 
negócio das aeronaves por via da 
imprensa, e era chamado “Agente 
C.”  Não se lembra de ter estado 
ou de ter tido uma relação com  
Mateus Zimba. Disse que  teve   
contactos com Mateus Zimba 
por via  da “Sazol”, como clien-
te.  Negou que a LAM tenha pago 
subornos na compra de aviões.

“Não é verdade que os 
31.100 milhões incluíam o va-

lor da comissão de 400.000 
dólares”, disse José Viegas.

Relativamente a Paulo Zucula, 
disse que se relacionou com este 
como  seu superior hierárquico, e 
que foi nomeado ministro quando 
o projecto da aquisição de aero-
naves  já tinha começado. Aqui, 
tentou passar a ideia de que não 
foi com Paulo Zucula que nas-
ceu a ideia da compra de aerona-
ves. Cultivaram uma amizade.

Mateus Zimba, uma pessoa 
estranha à LAM, esteve na ce-
rimónia de entrega da primei-
ra aeronave no Brasil. A ques-
tão que se colocou foi a de 
saber como é que ele foi lá parar.

José Viegas disse que se lem-
bra da presença de Mateus  Zim-
ba na apresentação da primeira 
aeronave. “Se esteve, talvez em 
representação da ‘Sasol’, que era 
cliente da LAM”, declarou. Re-
lativamente às condições do mer-
cado que influenciaram no preço 
final da aeronave, que passou de 
30,8 milhões de dólares para 31,1 
milhões de dólares, disse que não 
tinha conhecimento e que não se 
lembrava de que assinou o con-
trato entre a LAM e a “Embraer”. 
José Viegas disse que não  rece-
beu qualquer valor da “Xihivele.”

Respondendo a questões do tri-
bunal, do Ministério Público e da 
defesa, Paulo Zucula disse que 
não autorizou o desembolso de 
valores monetários para a compra 
de aviões e que esse papel cabia 
ao ministro das Finanças (Manuel 
Chang, na altura dos factos). Pau-
lo Zucula disse que a si coube a 
emissão de um parecer estratégico.

“Dei o parecer, não autoriza-
ção, não apenas para as aeronaves.  
Era parecer estratégico com vista 
a ajudar a resolver os problemas 
da LAM”, disse Paulo Zucula e 
acrescentou: “Quando fui nomea-
do, visitei todas as empresas de 
tutela, incluindo a LAM. Disseram 
que a empresa estava na situação 
de falência e os aviões em estado  
obsoleto. Depois destes proble-
mas, falei com o ministro das Fi-
nanças [Manusk Chang], que nos 
recomendou para fazer essa carta”.

Sobre a relação com Mateus 
Zimba e o negócio das aeronaves, 

Paulo Zucula declarou que tem uma 
relação de longa data com o dono 
da “Xihivele”, uma relação que não 
entra no negócio das aeronaves.

“Não tive qualquer relação com 
o Zimba no negócio dos aviões”, 
Paulo Zucula, que procurou con-
vencer o juiz sobre a sua inocên-

cia, tendo afirmado: “Quando 
entrei no Ministério, o processo 
estava há três anos em andamento. 
Os aviões, a vendedora, o proces-
so estava praticamente fechado”. 
Relativamente à existência de 
Mateus Zimba como intermediá-
rio, Paulo Zucula disse que nunca 
a “Embraer” perguntou nem a si 
nem a José Viegas. “Como é que, 
no mesmo negócio, a ‘Embraer’ 
negociou com Zimba e Viegas?”.

Mateus Zimba recebeu 800.000 
dólares da “Embraer” na conta da 
“Xihivele”, dos quais 430.000 dó-
lares foram parar em contas de Pau-
lo Zucula. Este justifica o recebi-
mento desse valor com um negócio 
que tinha feito com o seu amigo de 
longa data, Mateus Zimba. O pri-
meiro valor foram 275.000 dólares.

“Decidi fazer um investimen-
to na área do turismo e fui pedir 
um empréstimo à ‘Gapi’ para a 
construção de uma espécie de 
condomínio. Na altura, [Mateus 
Zimba] trabalhava na ‘Sasol’ e 
tinha interesse de ter uma casa 
em Vilankulo”, disse, justifi-
cando o recebimento do valor.

Mais adiante, Paulo Zucula dis-

se que Mateus Zimba “pagava uma 
casa que, caso não concluísse, ia fi-
car com acções”. “Na altura, a casa 
na planta custava 550.000 dólares. 
Depois passámos para 650.000, 
mais 100.000 dólares, e por isso 
não concordava. Aceitou pagar 
para ficar sócio.  A soma total que 
o senhor Zimba pagou até este pro-
cesso [“Caso Embraer”] ser levan-
tado andou nos 430.000 dólares”.

Paulo Zucula, que disse que 
Mateus Zimba não estava envol-
vido no negócio entre a LAM e 
a “Embraer”, alegou, no tribunal, 
que  não sabia que o dinheiro que 
recebera era da “Xihivele” por-
que nem sabia da sua existência.

“Quando recebia o valor, não 
me preocupava em ver o nome 
da empresa. Eu via os códigos e 
não me importava em ler os có-
digos”, disse e acrescentou: “Não  
sabia onde foi buscar o dinheiro. 
Conheci-o sempre como um ho-
mem de negócios. Não o conhecia 
como um pobrezinho. Fiquei a sa-
ber da ‘Xihivele’ quando abriram 
o processo, e perguntei a Zim-
ba:  ‘Que  raio de nome é esse?’”.

Mateus Zimba, último réu a ser 
ouvido, disse que não tem qual-
quer relação com José Viegas e 
Mateus Zucula no negócio entre a 
LAM e a “Embraer”.  “ Tenho rela-
ção contratual [com a ‘Embraer’], 
mas, antes, foi informal, no início 
de 2008 era uma relação informal. 
Foi formalizado em Agosto. Era 
um contrato de agenciamento de 

aeronaves. Aconselhava a ‘Em-
braer’ sobre riscos nos seus interes-
ses em Moçambique e oportunida-
des”, declarou Mateus Zimba para 
fazer passar a ideia de que chegou 
à “Embraer” por conta própria.

Mateus Zimba disse que sa-
bia do interesse da “Embraer” de 
vender aviões, porque era público. 
“Sabia do interesse da ‘Embraer’ 
em vender aviões. Soube porque 
era público, isso em 2008”, afir-
mou. No que diz respeito ao lado 
moçambicano, declarou que não  é 
verdade que teve informação for-
necida por Paulo Zucula e José 
Viegas sobre o negócio. “Não vejo 
por que falaria em Agosto de 2008 
de ‘gesto’, se eu já trabalhava com 
ele desde o início de 2008”, disse.

Assumiu que a “Xihivele” foi 
fundada por si 

“A empresa foi fundada por 
mim. Aquando da formalização do 
contrato, a ‘Embraer’ falou da ne-
cessidade da formalização da rela-
ção”, disse Mateus Zimba e acres-
centou que  trabalhava sozinho.

 “Como  é que ia trabalhar em 
São Tomé vivendo em Moçambi-
que?”, perguntou num tom irónico 
o juiz, provocando uma gargalha-
da de todos na sala, mesmo estan-
do já cansados, pois já eram quase 
20h00, e a sessão iniciara às 10h00.

 “O trabalho que eu fazia não 
me obrigava a ir ao escritó-
rio”, respondeu Mateus Zimba.

A empresa de Mateus Zimba não 
fez qualquer trabalho para além da-
quele que prestou à “Embraer” e, 
segundo Mateus Zimba, “foi cria-
da para receber dinheiro da ‘Em-
braer’  e não para fazer trabalho.”

Mateus Zimba declarou que 
nunca deu dinheiro a José Vie-
gas e que as transferências para 
Paulo Zucula eram para comprar 
acções na “Green Point”, uma 
empresa de Paulo Zucula. Ques-
tionado por que não depositou 
o valor na conta da empresa de 
Pailo Zucula, respondeu que fê-lo 
por orientações de Paulo Zucula, 
que, a dado momento, disse que 
ele, Paulo Zucula, era a “Green 
Point”.  Esta semana prossegue o 
julgamento, com audições aos trin-
ta e cinco declarantes arrolados.

de Moçambiquede Moçambique
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esde 2009, Moçambi-
que aderiu à Iniciati-
va da Transparência 
na Indústria Extrac-

tiva, um padrão internacional 
de monitoria da gestão dos re-
cursos minerais, petróleo e gás 
natural, de modo a promover 
uma maior transparência sobre 
a criação de receitas e realiza-
ção de despesas dos rendimen-
tos provenientes das actividades 
do sector da indústria extractiva.

O Padrão ITIE requer a divul-
gação de informações ao longo 
da cadeia de valor da indústria 
extractiva, que inclui a veiculação 
do procedimento de atribuição de 
licenças e contratos, divulgação 
de quem são os beneficiários efec-
tivos dessas operações, quais são 
os acordos fiscais e legais, quan-
to é produzido, quanto é pago, 
onde estão as receitas atribuídas 
e quais são as contribuições para 
a economia, incluindo o emprego.

Depois, de nos anos anterio-
res, os relatórios terem sido feitas 
por grandes empresas de con-
sultoria, este ano foi produzido 
por uma empresa desconhecida, 
de nome “I2A Consultoria”, e, 
coincidentemente, o processo 
foi arrastado até ao último mo-
mento, e o relatório foi entregue 
com lacunas consideradas graves.

O Centro de Democracia 
e Desenvolvimento, que tem 
acompanhado o processo, es-
tranha a selecção dessa empre-
sa para a produção do relatório.

“Por razões até ao momento 
desconhecidas, o ITIE-M arrastou 
o processo de conclusão e divul-
gação do 8.o Relatório de Recon-
ciliação para hoje, 28 de Feverei-
ro de 2020, data-limite, conforme 
estabelecido pelo EITI. Isto signi-
fica que, se Moçambique não pu-

blicasse o 8.o Relatório até às 23h, 
59 minutos e 59 segundos de hoje 
[28 de Fevereiro], seria imediata-
mente considerado, a partir de 29 
de Fevereiro, ‘país não cumpridor’ 
e, consequentemente, seria sus-
penso do ITIE”, diz o Centro de 
Democracia e Desenvolvimento.

Com vista a evitar a iminen-
te suspensão de Moçambique do 
ITIE, o ITIE-M (coordenador 
dos trabalhos em Moçambique, 
dirigido pelo Ministério dos Re-
cursos Minerais) empreendeu 
uma verdadeira corrida contra o 
tempo, tendo, de forma apressada 
e improvisada, realizado uma ses-
são de Conselho Consultivo para 
avaliação do “draft” do 8.o Rela-
tório de Reconciliação produzido 
pela empresa “I2A Consultoria”.

“Deste encontro, constatou-se 
que o relatório apresentava várias 
lacunas e inconsistências que fa-
ziam com que o mesmo não res-
pondesse às recomendações dadas 
pelo ITIE no segundo relatório de 
validação para a manutenção de 
Moçambique como um país cum-
pridor. Neste sentido, a cerimónia 
de divulgação pública, que, ini-
cialmente, estava agendada para 
quarta-feira (26 de Fevereiro), foi 
adiada para esta sexta-feira (29 de 
Fevereiro), de modo a permitir que 
a empresa consultora auscultasse, 
recebesse recomendações dos 
membros do ITIE-M e as fizesse 
reflectir na versão final do relató-
rio” lê-se numa nota do Centro de 
Democracia e Desenvolvimento.

Segundo a instituição, ao mes-
mo tempo, a “I2A Consultoria” 
continuava em contactos intensos 
e desesperados com algumas ins-
tituições do Governo, como a Au-
toridade Tributária e os Caminhos 
de Ferro de Moçambique, para a 
obtenção de informação que per-

ubiu para oito o número de 
mortos em consequência 
das chuvas fortes que se 
fazem sentir desde a sema-

na passada na província de Sofala. 
Há dez pessoas que continuam de-
saparecidas, após terem sido arras-
tadas pelas águas em diferentes pon-
tos da província de Sofala. Com os 
meios e mecanismos de busca quase 
inexistentes, é muito provável que 
esses desaparecidos venham ser de-
clarados óbitos nos próximos dias.

Stela Pinto Zeca, secretária de 
Estado da província de Sofala, 
disse que Búzi e Caia são os dis-
tritos considerados como os que 
estão em situação mais grave e 
com maior número de pessoas 
desaparecidas, em consequência 
do transbordo dos rios Zambeze e 

Búzi, que inundaram vários cam-
pos agrícolas e mataram animais.

Falando durante uma sessão do 
Governo de Sofala, dirigida pelo 
primeiro-ministro, Carlos Agosti-
nho do Rosário, Stela Pinto Zeca 
disse que as inundações que atin-
gem a província de Sofala desde 
a passada quarta-feira já provoca-
ram a retirada de 70.070 pessoas, 
o correspondente a 15.755 famí-
lias, para centros de acomodação 
ou casas de familiares situadas em 
locais seguros. Para alojar as ví-
timas das inundações foram cria-
dos trinta centros de acomodação.

As cheias na província de So-
fala estão a afectar os distritos do 
Búzi, Nhamatanda, Cheringoma, 
Gorongosa, Caia e Marínguè.

Foram totalmente destruídas 

1.152 casas de caniço, e 3.136 
foram destruídas parcialmente 
pelas cheias, que afectam tam-
bém 3.255 alunos e 322 pro-
fessores de vinte e sete escolas.

As intempéries na província de 
Sofala inundaram 4.565 hectares 
de campos de cultivo, afectan-
do 3.400 camponeses. As auto-
ridades locais consideram que a 
área afectada é de 8.000 hectares.

O primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho de Rosário, afirmou 
que uma das primeiras medidas a 
tomar nestas situações  é garantir 
a segurança da população. Car-
los Agostinho de Rosário apelou 
a que sejam angariados recursos 
com vista a devolver a vida nor-
mal à população. (José Jeco)
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Iniciativa da Transparência na Indústria Extractiva

Uma consultora desconhecida e a entrega 
dum relatório com lacunas no último dia

Sobe para oito o número de 
mortos por inundações em Sofala

mitisse preencher as lacunas de-
tectadas no encontro de consulta, 
conforme anteriormente indicado.

Entretanto, não obstante as 
fragilidades e limitações, acima 
descritas, o 8.o Relatório de Re-
conciliação do ITIE-M concluiu 
o seguinte: a participação da in-
dústria extractiva no Produto In-
terno Bruto foi de 6,86% em 2017 
e 7,35% em 2018, o que corres-
ponde a um aumento e 0,49 pon-
tos percentuais durante o período 
em referência. A contribuição 

fiscal das empresas fixou-se em 
35.426,09 milhões de meticais em 
2017, e 19.071,27 milhões de me-
ticais em 2018, o que correspon-
de a 17% e 9% do total da receita 
cobrada nos respectivos anos. Há 
discrepâncias entre os valores que 
as empresas declaram terem cana-
lizado para a Autoridade Tributá-
ria e os valores que esta entidade 
declara ter recebido das empresas. 
Em 2017, a diferença foi de cerca 
de 477 milhões de meticais, sig-
nificando que a Autoridade Tribu-

tária apenas confirma ter recebido 
98,78% do valor que as empresas 
declaram ter pago em despesas 
fiscais. A discrepância é mais 
grave no sector mineiro, com um 
valor de 476 milhões de meticais. 
No sector do petróleo e gás natu-
ral, a diferença situou-se nos 715 
mil meticais. Em 2018, a discre-
pância situou-se em cerca de 191 
milhões de meticais, correspon-
dente a 1,04% dos montantes con-
firmados pelo Estado. (Redacção)
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Os hábitos do servir forçosamente colocaram a sopa como 
a rainha das entradas. Um mito que levou anos a ser queb-
rado, principalmente pela dificuldade de apresentar algo leve 
equivalente a sopa que não fosse prejudicar a refeição prin-
cipal. Da sopa às correntes entradas, levou tempo, até que se 
foi encontrando alternativas viáveis E uma delas são os pas-
téis. Quando se está à volta da mesa conversando e divertin-
do-se, cai sempre bem um salgadinho para petiscar e forrar o 
estômago, e, em qualquer casa portuguesa, estão sempre so-
bre a mesa pastéis de bacalhau. Ainda que haja muita história 
por detrás da origem do petisco, é certo que ele é, até hoje, 
apreciado por todos e em todos os lugares e em todas as suas 
variantes. Os portugueses acompanham com arroz de grelos, 
feijão ou salada, cá em casa acompanha sempre uma cerveja 
gelada e outras bebidas que não precisam necessariamente 
de ser alcoólicas. A receita que propomos para hoje é feita à 
base de bacalhau e é frita em óleo quente e promete agradar 
até ao mais exigente dos paladares.

Primeiro, vamos localizar o nosso bacalhau e dessalgar. É 
fácil de encontrar em qualquer supermercado e, com um 
pouco de sorte, já vem dessalgado.

A nossa receita de semana é: pastéis de bacalhau

Pastéis de bacalhau

Ingredientes

– 450g de batatas

– 350g de bacalhau dessalgado

– 6 ovos

– 4 dentes de alho picados

– 3 ramos de salsa picada

– sal e pimenta qb

– óleo para deitar

Modo de preparar

Numa panela, coza a batata e o bacalhau.

Com o bacalhau sem pele e sem espinhas, faça um puré com 
a batata e junte o bacalhau desfiado, a salsa e os ovos. Tem-
pere com sal e pimenta ao seu gosto e misture até ficar ho-
mogéneo. Molde os pastéis usando duas colheres de sopa, 
passando a massa de uma para outra até obter a forma do 
pastel. Frite em óleo abundante até ficarem dourados.

Retire, escorra e sirva secos.

Bênçãos e bom apetite.

Por: Da Glória Cumba 
Outras coisas e sabores
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ady Gramane é pugilis-
ta da categoria de 69-
75 quilos femininos. 
Foi eleita a melhor 

atleta do ano de 2018 na Gala 
Nacional do Desporto organiza-
da no ano passado pelo Minis-
tério da Juventude e Desporto, 
mas ela não foi convidada para 
fazer parte da cerimónia que 
serviu de distinção dos melho-
res atletas e dirigentes desporti-
vos de 2018, por mero “esque-
cimento” dos organizadores.

Na semana passada, em 
Dakar, no Senegal, Rady Gra-
mane conseguiu uma qualifica-
ção inédita no pugilismo femi-
nino nacional, rumo aos Jogos 
Olímpicos, que terão lugar de 
24 de Julho a 9 de Agosto, na 

cidade de Tóquio, no Japão. 
Rady Gramane nasceu no dia 

11 de Novembro de 1995, na ci-
dade de Maputo, é estudante uni-
versitária  e praticante de boxe 
na Academia “Lucas Sinoia”.

Na Gala Nacional do Des-
porto, Rady Gramane devia ter 
recebido o diploma das mãos 
do Presidente da Republica, Fi-
lipe Nyusi, mas como não foi 
convidada. O diploma foi rece-
bido em seu nome pelo presi-
dente da Federação Moçambi-
cana de Boxe, Gabriel Júnior.

Questionado pelo 
de Moçambiquede Moçambique , na altura, 

sobre a sua ausência na gala or-
ganizada pelo Ministério da Ju-
ventude e Desporto, Rady Gra-
mane disse que não tinha sido 
convidada e não podia meter-se 
onde não era chamada.

“Não sabia que estava con-

Excluída da “Gala do Desporto 2019” 

Rady Gramane qualifica-se 
para os Jogos Olímpicos

Desporto

A delegação moçambicana que 
participou nos jogos de apuramen-
to para Jogos Olímpicos chegou na 
tarde de segunda-feira a Maputo e 
foi recebida em apoteose no Aero-
porto de Internacional de Maputo.

Rady Gramane e Alcinda Pan-
guane foram transportadas numa 
viatura especial “Limousine” com 
direito a escolta desde o Aeroporto 
até à Praça da Independência ten-
do seguido o trajecto Av. da Guerra 
Popular, Av. Eduardo Mondlane, 

Av. Karl Max e Av. Ho Chi Minh.
Moçambique ainda tem mais 

uma oportunidade de quali-
ficar mais um atleta para Tó-
quio, caso Juliano Máquina 
vença em Maio, na França, 
depois de falhar em Dakar.

“Este apuramento é histórico 
por qualificar o maior número 
de pugilistas da História do boxe 
moçambicano. O boxe moçam-
bicano vive o melhor momento 
da sua História, pois, em quatro 

anos, conseguiu feitos nunca al-
cançados. Foi, pela primeira vez 
na História, campeão da África  
Austral, é  vice-campeão de Áfri-
ca, foi a selecção  sensação na sua 
primeira participação no Campeo-
nato Mundial na Índia. Moçambi-
que está no topo das dez melhores 
selecções da África, segundo o 
‘ranking’ da AIBA”, disse Ga-
briel Júnior, presidente da Fe-
deração Moçambicana de Boxe. 

 de Moçambiquede Moçambique

templada na Gala Nacional do 
Desporto. Não fui convidada a 
participar. Não vi a necessida-
de de ir a um lugar para onde 
não fui chamada. Do meu ponto 
de vista, indo à Gala só perdia 
tempo. Naquela noite, preferi 

treinar, voltar para casa e ir estu-
dar, que é o meu principal foco”, 
disse Rady  Gramane na altura.

Entre as conquistas de Rady 
Gramane constam seis títulos 
da Zona IV e nos Jogos Africa-
nos, onde ficou em 3.º lugar. Nas 

provas de qualificação para os 
Jogos Olímpicos conseguiu um 
4.o lugar. Nos Jogos da Com-
monwealth XXI ficou em 5.º lu-
gar. Também ficou bem colocada 
nos Jogos Africanos 2015, Qua-
lificação 2016, Commonweal-
th 2018, Medalha de Prata nos 
Jogos Africanos de Rabat, em 
Marrocos, em Outubro de 2019.

No ano passado, Rady  Grama-
ne, além de ter sido excluída da 
Gala, também viu a Solidariedade 
Olímpica cortar a bolsa de estudos 
a todos os atletas de boxe. Não 
soube explicar o que havia acon-
tecido, mas apontou o dedo acu-
sador ao Comité Olímpico de Mo-
çambique, por estar a dificultar.

Filipe Nyusi felicitou Rady 
Gramane e Alcinda Panguane 

pela qualificação

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, através da sua 
conta no “Facebook”, felicitou 
as pugilistas Rady Gramane e 
Alcinda Panguane pela qualifi-
cação para os Jogos Olímpicos.

“Parabéns, Alcinda e Rady. 
Tomei conhecimento da quali-
ficação de mais duas atletas, na 
modalidade de boxe, para os Jo-
gos Olímpicos marcados para en-
tre Julho e Agosto deste ano em 
Tóquio, Japão. Trata-se de Alcin-
da Panguana e Rady Gramane.

É uma qualificação que en-
che o país de orgulho, por se 
tratar do maior evento despor-
tivo do mundo, onde vai flutuar 
a nossa bandeira multicolor.

O nosso apelo é que continuem 
a trabalhar para que a vossa par-
ticipação dignifique Moçambi-
que e que conquistem medalhas. 
Mais uma vez, parabéns!”, lê-se 
na mensagem de Filipe Nyusi.

Recebidas em apoteose
R

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C
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á uma arte e cultura 
nos borrões que inun-
dam os muros na via 
pública, paredes de 

casas e chapas de zinco no centro 
e periferia da cidade de Maputo. 
Ao invés de rabiscos de dese-
nhos e pinturas sem expressão, 
para uns, há quem, com códi-
gos próprios, encontra imagens 
com elevado valor estético, de 
expressão e de subjectividade. 
Umas sinistras, outras angelicais.
São imagens às quais, pelo conjun-
to das características, se conven-
cionou chamar “grafitismo”, uma 
arte em que os artistas não estão 
preocupados em aparecer, mas, 
sim, em transmitir. É como uma 
forma de confessar os pecados e 
prazeres da vida a um desconheci-
do. Transmitir confissão, humanis-
mo, beleza e, para o caso de Ma-
puto, transmitir igualmente ideias 
revolucionárias, decepcões, mas 
também a vontade de lutar e viver. 
Esta maneira de exprimir pensa-
mento ganhou raiz nas artérias 
de Maputo, onde artistas, uns 
ilustres desconhecidos, “pensam 
Moçambique” para um público 
não das salas de arte, que passa 
pela rua, o condutor, o motoris-
ta, o taxista, o peão, a mamã que 
carrega uma trouxa, o homem 
que pede esmola, tornando a 
arte um bem acessível a todos.
Os “graffiti” debatem ideias de 
literatura, artes plásticas, a nossa 
História, muitas vezes numa pers-
pectiva ainda por explorar. A título 
de exemplo, na Mafalala (um bair-
ro conhecido pelo seu potencial tu-
rístico), na Rua da Guiné pode-se 
deliciar a vista com os “graffiti” 
de Dinho, o artista que o público 
não conhece, o que lhe confere, 
com efeito imediato, a catego-
ria de um ilustre desconhecido.
Na obra de Dinho, patente no 

muro de uma casa familiar, é pos-
sível notar, através das imagens, 
a  ânsia pela liberdade, encarna-
da em algumas figuras do pan-
-africanismo, como Noémia de 
Sousa, José Creverinha, Rui de 
Noronha e João Albasini, tornan-
do o muro, por simbolismo, um 
património histórico e cultural da 
Mafalala e do país. E, claro, forte 
atracção turística a nível nacional 
e para irmãos de outras geografias.
Na parede, como se de um cartão-
-de-visita se tratasse, sobressai 
o texto: “Este é o jeito simples 
de contar as nossas coisas, à ma-
neira simples das profecias, Ka-
ringana wa Karingara, porque 
isso é o que faz o poeta ser gen-
te”. A marca de José Craveirinha.
Da Mafalala, caminhando uns trin-
ta minutos, ou, de “chapa”, uns dez 
minutos, chega-se à Malhangalene. 
Na zona da Malhangalene, na Rua 
de Castelo Branco, está patente o 
desenho quase fotográfico  da mu-
lher que olha para o Sol nascente, o 
olhar confunde-se duplamente com 
tristeza e esperança. A mulher está 
de lábios romanticamente riscados, 
confirmando o domínio da anato-
mia e detalhes por parte do artista.
Na Baixa de Maputo, no Bairro 
Central “C”, pode-se observar a 
obra que muitos amantes desta 
arte consideram ser a maior obra 
de “graffiti”. É uma obra relati-
vamente recente. Brinda os apre-
ciadores com uma geração nobre 
da literatura em Moçambique. 
Repetem-se  Noémia de Sousa e 
José Craverinha. E aparece Ma-
langatana, o grande mestre das 
artes plásticas. Tal como nos “gra-
ffiti” anteriores, há um trabalho 
apurado de anatomia. As figuras 
aparecem com caras enrugadas, 
levando os apreciadores para a dis-
cussão da metamorfose da beleza 
humana ao longo do ciclo de vida.

O artista “Shot B”, que é uma re-
ferência no “grafitismo”, tem os 
trabalhos expostos na Avenida do 
Trabalho, ao longo do muro da Uni-
versidade Pedagógica. Há  diver-
sos desenhos e escritas da chamada 
“arte da rua”. Neste muro, encon-
tramos o presidente e o poeta, Sa-
mora Machel e José Craveirinha.
Ao sair da zona da Baixa da cida-
de, “Shot B” partilha o melhor de 
si na Avenida da OUA. No muro 
próximo do Hospital José Maca-
mo, é possível ver pessoas deslo-
cando-se de um ponto para outro 
numa imagem que lembra as al-
deias antes da globalização. Com 
mais atenção, pode-se decifrar 
um militar com olhar mortífero.

Mas o que é  grafitismo?
 Da literatura disponível, 

aprende-se que o “grafitismo” é 
uma forma de expressar a arte, 
sendo praticada principalmente 
nas áreas urbanas e suburbanas. 
Esta arte permite divulgar men-
sagens sobre vários assuntos 
ligados à sociedade. O “grafitis-
mo” permite que o cidadão tenha 
acesso à arte em cada beco, es-
quina, rua, ou avenida. A grafite 
do grafitismo faz-se com base 
em  tinta lubrificada a partir de 
um mineral cinza, escuro e me-
tálico extraído da natureza. A arte 
do  “graffiti” surgiu inicialmen-
te em Nova Iorque, na década de 
70, com um grupo de estudantes 
que usavam o “graffiti” para ma-
nifestar os pensamentos, pintando 
as paredes dentro da instituição. 

Em Moçambique, mais con-
cretamente em Maputo, há já 
um exército desconhecido de 
“grafiteiros” que expressam os 
seus sentimentos e pensamen-
tos nos muros da parte urbana e 
dos subúrbios.  Joana da Lúcia    
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Cultura

Andei num liceu em que 
tinha como professores 
Lídia Jorge, Zeca Afon-
so, e foi-me quase que 

inoculado o vírus da escrita. Na 
verdade vinha até da escola pri-
mária. A minha família toda tem 
muita inclinação para as Letras.

O meu pai fez Letras também, 
e isso influenciou-me naque-
las leituras que eram coloniais, 
como João de Deus, Antero de 
Quental, Camões, eu li isso. 
Mas o que vem a surpreender 
de verdade, em 1973/74, foi 
a obra “Mangas Verdes com 
Sal”, de Rui Knofli. Nesse li-
vro, tinha um texto que dizia 
“Então Rui”, e eu escrevi um, 
nessa altura, intitulado “Então 
Mone”, decalcado. Acho que 
foi o meu primeiro texto e nem 
sei onde está esse texto, que 
eram reminiscências de leitura 
de “Mangas Verdes com Sal”.

Começo a publicar textos 
a partir de 1975/76, na Bei-
ra, no jornal “Diálogo”, com 
Heliodoro Baptista, Bassana 
Adamugy, Júlio Bicá, Car-
los Beirão e mais outros. En-
tão, essa é a minha geração.

Em 1978, vou dar aulas em 
Chimoio e fui feliz, porque, 
quando lá chego, a “Diálogo” 
saía ao sábado e tinha um texto 
bem ao lado do meu, assinado 
“Marcelo Panguana – Chimoio”. 
Aquela cidade é muito pequena 
e perguntei a algumas pessoas 
quem era aquele. Foi então 
quando me disseram que era um 
químico e trabalhava numa fá-
brica de sumos, e fui até lá. En-
contrei Marcelo Panguana com 
uma bata branca, armado em 
químico, a fazer os sumos. Aqui-
lo foi tipo amor à primeira vista.

Então, continuámos a publi-
car no jornal “Diálogo”, e, em 
princípios de 1979, fui para a 
tropa em Nampula, estive na 
Academia Militar e conheci a 
Isménia Sacramento, que tinha 
um programa na rádio local cha-
mado “O Poema Essa Arma” 
– decalquei – o que originou o 
meu primeiro livro, “Kalach in 
Love”. Estava ela, Rafa Camba-
la, Moncolo Chiniá, Ana Paula 
Muhoro, todos estes escreviam.

Se eu quiser dividir a minha 
entrada para as Letras, teria es-
sas três etapas que são a fase 
do Liceu, do Chimoio, onde 

fiz a geração “Diálogo”, e em 
Nampula, onde a Isménia Sa-
cramento, no seu programa, 
me apresentou o Rui Nogar e 
Orlando Mendes. Foi um facto 
inédito. Tinha comigo os meus 
textos iniciantes, que mostrei 
aos dois. Eles disseram-me: “Há 
uns teus amigos em Maputo que 
vão gostar daquilo que escreves, 
e eles têm uma linha própria”.

Foi então quando conheço 
Ungulani Ba Ka Khosa, Eduar-
do White, Juvenal Bucuane. 
E quem me dá os primeiros 
escritos destes é o Rui Nogar, 
ele era, na altura, director pro-
vincial de qualquer coisa em 
Nampula. Nessa altura, aliás, 
estava em vista a criação da 
AEMO. Portanto, quando a 
AEMO foi criada, eu estava na 
tropa em Nampula e já esta-
vam em contacto com os dois 
escritores que assumiram as 
grandes pastas da AEMO, sen-
do Rui Nogar secretário-geral 
e Orlando Mendes, presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral.”

O professor secundário, che-
fe de Gabinete do governador 
da província de Sofala, jorna-
lista do “Notícias da Beira” 
e “Diário de Moçambique”, 
oficial das Forças Armadas de 
Moçambique, editor cultural 
do semanário “Savana”, es-
critor, sociólogo, actor (Avó 
Dezanove e o Segredo Sovié-
tico), director-geral do Institu-
to Superior de Artes e Cultura, 
nasceu no dia 4 de Março de 
1960. Comemora hoje (quarta 
feira) os seus 60 anos de idade.

Nota: Para assinalar a data 
de aniversário do “Mone”, re-
busquei, com a devida vénia, 
o extracto dum texto publi-
cado na revista “Literatas”.

Uma data 
na História

– 4 de Março de 1960
...Filimone Meigos.

Por: João de Sousa“Grafitismo”: do angelical 
ao sinistro uns artistas 
desconhecidos

“

H
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Agenda cultural e social

LITERATURA E LIVROS

6 de Março (sexta-feira)

 l Lançamento do livro “Quando o si-
lêncio é sujeito”, um tributo a Gloria 
de Sant’Ana, às 15h30, no Auditório 
da Rádio Moçambique, Maputo.

 l Lançamento do livro “Tranversalida-
de e currículo local”, de Jó Capece, 
às 8h30, no Campus de Lhanguene, 
Maputo.

 l Lançamento do livro “Memórias de 
um passado”, de Eva Machado, às 
16h00, na Universidade Púnguè, em 
Chimoio.

TEATRO

6 de Março (sexta-feira)

 l Apresentação da peça “O profeta”, 
às 18h30, no Cine-Teatro “Gilberto 
Mendes”, em Maputo.

 l Apresentação da peça teatral “Sétimo 
juramento”, às 18h30, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

7 de Março (sábado)

 l Leitura encenada de “A lição”, com 
Expedito Araújo, Inês Duarte e Isabel 
Taborda, às 18h30, no Centro Cultu-
ral Brasil-Moçambique.

 l Apresentação do peça teatral “As 
marcas do Idai”, às 15h00, no Cine 
“Monte-Alto”, em Chimoio.

CINEMA

4 de Março (quarta-feira)

 l Exibição do filme “Ele chamou-me 
Malala”, às 15h00, no Centro Cultu-
ral Americano, Maputo.

 l Encerramento da 5.ª edição da Se-
mana do Cinema Africano em Mo-
çambique, Centro Cultural Franco-
-Moçambicano.

5 de Março (quinta-feira)

 l Exibição do filme “O Resgate”, às 
18h00, no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano, Maputo.

 l Exibição do filme, “O vento sopra 
do Norte”, às 19h00, no Cine-Teatro 
Scala, Maputo.

7 de Março (sábado)

 l Exibição do filme “Queria que fosse 
minha”, às 19h00, na Galeria “Vivos 
Pela Arte”, Bairro Zimpeto, Maputo.

10 de Março (terça-feira)

 l Exibição do documentário “The De-
vil and Daniel Johnston”, às 10h00, 
na Fundação Fernando Leite Couto, 
Maputo.

EXPOSIÇÕES

4 de Março (quarta-feira)

 l Inauguração da exposição de pintura 
“Lichumba”, de George Matsimbe, 
às 18h30, no “16Neto”, Maputo.

 l Inauguração da exposição de cerâmi-
ca “Mistérios e tendências da capula-
na”, às 18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto, Maputo.

5 de Março (quinta-feira)

 l Inauguração da exposição “Discone-
xão através da conexão”, às 18h30, 
no Centro Cultural Brasil-Moçambi-
que, Maputo.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

7 de Março (sábado)

 l Oficina de pintura para crianças, às 
10h00, no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique, Maputo.

 l Sessão de aulas de culinária para 
crianças, às 10h00, na Escola de 
Culinária “Assma”, Maputo.

 l Sessão de aulas de “pizzas” para 
crianças, às 9h00, na Escola de Culi-
nária “Zaynn”, Beira.

ESPECTÁCULOS E CONCERTOS

6 de Março (sexta-feira)

 l Chico António e Salimo Muhammad, 
às 18h30, no Terminal de Cabotagem 
do porto de Maputo.

 l Concerto de Milton Gulli, “Quoti-
diano ao vivo”, às 20h30, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano, Ma-
puto.

ENTRETENIMENTO

5 de Março (quinta-feira)

 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no “Kar-
dápio Kaseiro”, em Maputo.

 l Música acústica com Orlando da 
Conceição, às 20h00, no “South Bea-
ch”, Maputo.

 l Sarau de poesia designado “Palavras 
são palavras”, às 17h30, no “Deal 
Criativo”, Maputo.

 l “Noites versáteis”, com Faizal Dias, 
às 21h00, no “Ink and Soul”, na Bei-
ra.

 l Música com Delta Cumbane, às 
18h00, no Restaurante “Quinta Tro-
pical”, em Inhambane.

 l Sarau cultural, às 16h00, na Discote-
ca “Teia”, em Manica.

 l Música ao vivo, às 20h00, no “Alikas̕ 
Bar”, Beira. 

6 de Março (sexta-feira)

 l Banda “Kakana” apresenta “Quem 
disse que as mulheres não podem 
fazer serenata”, às 20h30, no “South 
Beach”, Maputo.

 l “Karaoke” com Filipão Marques, às 
18h00, no “Uptown Café”, em Ma-
puto.

 l “Noite icónica”, às 18h00, na Galeria 
do Porto, Maputo.

 l Festa da entrada do Inverno, às 
18h00, no “Mangos Bar”, na Beira.

 l / “Birthday Bash”, com o DJ Sténio, 
às 20h00, no “Dance’s Bar”, Beira.

 l Sessão de gin e tónica, às 18h00, no 
Hotel Cardoso, em Maputo.

7 de Março (sábado)

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

 l “Sama Vibes” , às 16h00, no “Cente-
nário”, Maputo.

 l  Carnaval “O Farol”, no farol na praia 
da Catembe, Maputo.

 l “The enjoyner”, às 18h30, no Centro 
Cultural Brasil-Moçambique, Mapu-
to.

 l “One man show”, às 21h00, no Gló-
ria Hotel, Maputo.

 l “Carnaval do Volare”, às 20h00, no 
Bar “Volare”, Maputo.

8 de Março (domingo)

 l Música com Mbalango, às 12h00, no 
Café “Aviator”, Maputo.

 l “Toca disco na rua”, às 16h00, na Av. 
Samora Machel, em Tete.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CON-
FERÊNCIAS

4 de Março (quarta-feira)

 l Curso sobre desenho livre, às 18h00, 
no espaço da “Oficina Criativa”, em 
Maputo.

5 de Março (quinta-feira)

 l Conversa com Lucílio Manjate, às 
18h00, na Fundação Fernando Leite 
Couto, em Maputo.

 l “Conversa de Escritores”, sobre “A 
Paixão do Ser-Poesia”, às 15h00, no 
Bairro da Manga, Beira.

 l Apresentação sobre como colocar em 
prática uma ideia sobre negócio, às 
17h30, no Hotel “Maputo”.

7 de Março (sábado)

 l Debate sobre o conceito de bem-estar 
e auto-estima, às 20h00, no Hotel 
“Vip Executive”, Beira.

 l Palestra sobre a importância do em-
preendedorismo, às 10h00, no Insti-
tuto Superior Mutassa, em Manica.

9 de Março (segunda-feira)

 l Curso intensivo de segurança electró-
nica, às 17h30, no Centro de Forma-
ção da Petromoc, Maputo.

 l Curso sobre transacções electrónicas  
e plataformas musicais, às 14h00, no 
“campus” universitário da UEM.

 l Sessão sobre beleza feminina, às 
9h00, no Salão de Beleza “To Beau-
ty”, Beira.

FEIRAS E NEGÓCIOS

4 de Março (quarta-feira)

 l Feira de artesanato e objectos de ar-
tes, às 9h00, no Café “Sol”, Maputo.

 l Feira gastronómica e de artigos de 
beleza, às 8h00, no Campo do Textá-
frica, em Chimoio.

 l Abertura da Ferragem “Bravo”, às 
10h30, no Bairro de Malhazine, Ma-
puto.

 l Promoção da marca de perfume “Ar-
thur Ford”, 9h00, no “Baía Mall”, em 
Maputo.

 l Sessão de venda do CD de AZ, às 
10h30, na Discoteca “Kinera”, em 
Cabo Delgado.

5 de Março (quinta-feira)

 l Lançamento e venda do disco “Magic 
Tour”, às 17h00, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique, Maputo.

6 de Março (sexta-feira)

 l Exposição de equipamento informá-
tico, às 9h00, no Hotel Polana, Ma-
puto.

OUTRAS ACTIVIDADES

5 de Março (quinta-feira)

 l Apresentação de diversidade cultu-
ral, às 17h00, no Centro Cultural Por-
tuguês, em Maputo.

 l Sessão sobre financiamento de estu-
dos nos Estados Unidos, às 17h00, no 
Centro Cultural Americano.

 l Primeira sessão de estudos sobre edu-
cação, às 17h00, na Embaixada dos 
Estados Unidos em Maputo.

8 de Março (domingo)

 l Sessão de limpeza na praia da Costa 
do Sol, com o grupo de jovens da As-
sociação “Kandlelo”.

 l Sessão de “Picanto Cup”, às 7h00, na 
pista do ATCM.

Programação para o período de 4 a 10 de Março
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Governo interdita importação e consumo 
de sardinha em lata da marca “Pilchards”

publicidade

go prazo, como doenças ligadas 
ao cancro e outras mais graves.”

Por sua vez, a directora da 
Inspecção Nacional das Activi-
dades Económicas, Rita Freitas, 
disse que, para garantir que o 
produto não esteja no merca-

do nacional, está a ser desen-
volvido um esforço conjunto 
por parte de várias instituições.

“Já foram apreendidas 18.983 
latas da sardinha em todo o país, 
com maior destaque para a cidade 
de Maputo, que recolheu 8.340, 

Inhambane, com 6544, Nampula, 
com1117, Sofala, com 988, e pro-
víncia de Maputo, com 634”, disse.

Acrescentou que a instituição 
está a enfrentar dificuldades em 
confiscar o produto nos merca-
dos informais, porque os comer-

ciantes estão a ocultar o produto.
“As buscas pelo produto não 

param. Até agora, o valor dos 
produtos apreendidos corres-
ponde a 1.684.174 mil meti-
cais, tendo em conta o preço 
do produto.” (Joana da Lúcia)

O
Governo emitiu um 
aviso de proibição da 
importação de sardi-
nha em lata da marca 

“Pilchards”, fabricada na Áfri-
ca do Sul. As autoridades sul-
-africanas ordenaram, na semana 
passada, a remoção e a interrup-
ção da venda do produto devido a 
deficiências sanitárias no proces-
so de enchimento de latas. A em-
presa fabricante da sardinha em 
lata, a “West Point Processors”, 
chamou a todos os clientes que 
tenham comprado as latas de sar-
dinha com a referência ou código 
ZST2 e ZSC2, para que devol-
vessem e fossem reembolsados.

Numa conferência de impren-
sa conjunta do Ministério da 
Saúde e da Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas, a 
representante do Ministério da 
Saúde, Ana Paula Cardoso, dis-
se que o produto constitui um 
perigo para a saúde dos consu-
midores. Indicou que o consumo 
deste produto pode causar várias 
doenças, sobretudo o cancro.

“Durante a produção, foram 
verificadas falhas no enchimen-
to, e isso pode fazer com que 
haja transmissão de substâncias 
químicas da lata para a sardinha. 
O consumo do produto pode cau-
sar consequênciaa a curto e lon-



um “workshop” in-
serido na Primeira 
Semana de Fintechs 
de Moçambique, rea-

lizada recentemente em Ma-
puto, o “Standard Bank” di-
vulgou aos representantes de 
“startups” moçambicanas as 
soluções de financiamento dis-
poníveis no “Standard Bank” 
para ajudar no desenvolvimen-
to de negócios destes empreen-
dimentos de base tecnológica.

O evento decorreu de 14 a 21 
de Fevereiro, na “Incubadora de 
Negócios” do “Standard Bank”, 
e constitui uma iniciativa da 
“FSD Moçambique”, que teve 
o apoio do “Standard Bank”.

O apoio deste banco a este 
movimento reveste-se de ca-
pital importância para que se 
possa acompanhar a revolução 
digital, colocar-se em posição 
de responder às exigências dos 
clientes com eficácia e ante-
cipar-se às suas necessidades.

No painel sobre o acesso ao 
crédito, a responsável pela área 
de Financiamento às Pequenas e 
Médias Empresas do “Standard 
Bank”, Daniela Moreira, refe-
riu-se às soluções inovadoras de 
financiamento que o “Standard 

Bank” tem disponíveis para as 
“startups” nacionais e afirmou 
que estas representam uma valio-
sa contribuição para a economia.

Do conjunto de soluções de 
financiamento concebidas para 
suprir as necessidades des-
te segmento de investimen-
tos, Daniela Moreira destacou 
o financiamento das facturas, 
crédito flexível, que é simplifi-
cado e atribuído num curto es-
paço de tempo, sem garantias.

Através das linhas de finan-
ciamento do “Standard Bank”, 
as “startups” podem efectuar 
vários investimentos, incluin-
do o reforço de tesouraria.

“A nossa ideia é contribuir, 
igualmente, para o crescimen-
to de ‘startups’, através de 
apoio técnico e formação” dis-
se e acrescentou que o gran-
de desafio das “startups” não 
reside apenas no acesso ao 
financiamento, uma vez que 
existem outras componentes, 
tais como a capacitação e a es-
truturação de ideias, tirando-as 
do papel para a sua execução.

“Temo-nos assumido mais 
como um banco parceiro, pres-
tando assistência multiforme 
às pequenas e médias empre-
sas, no sentido de ajudá-las a 
ultrapassar as dificuldades es-
truturais, através da nossa ‘In-
cubadora de Negócios’”, disse.

Uma das participantes no 
“workshop”, Lídia Siquela, da 
“startup” “Taduma”, manifes-
tou-se satisfeita com as oportu-
nidades de financiamento que 
o “Standard Bank” oferece, in-
cluindo a experiência divulgada 
pela oradora: “Geralmente, nós 
empreendedores corremos de-
senfreadamente à procura de 
dinheiro para pôr os nossos 
negócios a produzir, mas hoje 
constatamos que, por mais que 
tenhamos o almejado dinhei-
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Governo aprova reformas 
de acesso à electricidade 
para PME’s

“Standard Bank” divulga soluções 
de financiamento para “startups”
N

O

ro, se não tivermos um plano 
de negócios bem estruturado, 
tudo pode redundar num fra-
casso”, afirmou. E acrescentou: 
“Aprendemos como planificar, 
organizar, capacitar e traba-
lhar em equipa, o que nos vai 
inspirar no nosso dia-a-dia”. 

A propósito do evento, João 
Gaspar, presidente da Associa-
ção Moçambicana de Fintechs, 
explicou que, com esta iniciati-
va, pretende-se fazer com que as 
pessoas prefiram usar dinheiro 
digital em vez de dinheiro físico. 
“Se nós fizermos esta mudança, 
estaremos a contribuir signifi-
cativamente para o desenvolvi-
mento da economia, promoven-
do a inclusão financeira”, disse.

Acrescentou que as “finte-
chs”, como empresas que re-
correm à tecnologia para trazer 
inovação na banca e nos segu-
ros, têm uma grande possibi-
lidade de pensar melhor ou de 
maneira diferente nos produtos, 
de uma maneira mais estrutura-
da, e criar soluções para digi-
talizar os pagamentos no país.

de Moçambiquede Moçambique

Governo acaba de 
aprovar medidas de 
reformas que tornam 
mais fácil e mais ba-

rato o acesso à electricidade 
para pequenas e médias in-
dústrias e comércio que tem 
impacto no Doing Business.

Trata-se de medidas do Go-
verno implementadas através 
do Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia (MIRE-
ME) que tem em vista reduzir 
o tempo e o número de pro-
cessos e de custos que novos 
empresários tem que desen-
cadear para aceder à energia.     

Seguindo a uma proposta 
produzida pelo Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia, o 
Governo aprovou a revisão do 
Decreto 48/2017 de 22 de Ou-
tubro para assegurar que tais 
medidas sejam materializadas.

O Governo acredita que es-
tas medidas terão um impacto 
sobre o nível de competitivi-
dade da economia moçambica-
na que é realizado pelo Banco 
Mundial no âmbito do Doing 
Business, uma vez que a ob-
tenção de electricidade é um 
dentre os indicadores avalia-
dos no relatório sobre a com-
petitividade de 189 economias.

Com este medida, pretende o 
Governo que o acesso à energia 
pelos pequenos e médios comer-
ciantes e industriais passe de 40 
dias para 23 dias e reduza 4 pro-
cedimentos burocráticos para 3.

A Electricidade de Moçambi-
que, EP passa a assumir na totali-
dade os encargos com a aquisição 
e instalação do Posto de Transfor-
mação para instalações eléctricas 
de Média Tensão até 160 KVA

de Moçambiquede Moçambique

Daniela Moreira
João Gaspar

Participantes no “workshop”
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“Montepuez Ruby Mining” 
garante apoio ao Baía FC Pemba
A

“Montepuez Ruby Mi-
ning” anunciou que vai 
continuar a apoiar o 
Baía Futebol Clube de 

Pemba durante a época futebolís-
tica 2020. No ano passado, o Baía 
Futebol Clube de Pemba partici-
pou pela primeira vez no Campeo-
nato Nacional de Futebol, o “Mo-
çambola 2019”, representando 
a província de Cabo Delgado. O 
clube procurou levar à cidade de 
Pemba as emoções do “Moçam-
bola”, ao lado dos grandes clubes 
que militam no futebol nacional.

O patrocínio da “Montepuez 
Ruby Mining” inclui a aquisi-
ção de equipamento e materiais 
desportivos, apoio logístico para 
os jogos e pagamento de salá-
rios de jogadores e funcionários.

O presidente do Baía FC Pemba, 
Satar Abdul Gani, manifestou a 
sua satisfação pelo apoio forneci-
do à sua equipa pela “Montepuez 
Ruby Mining”. “O apoio da época 
passada foi decisivo para a nossa 
participação no Campeonato Na-
cional de Futebol – Moçambola 
2019 e, este ano, será um ponto 
de partida para continuarmos a 
treinar jovens atletas e adquirir 
a qualificação para voltar a com-
petir no Campeonato Nacional 
de Futebol”, afirmou Satar Abdul 
Gani sobre os projectos do clube 
e acrescentou: ”Neste momento, 
o clube vai apostar em duas mo-

dalidades: Futebol 11 e Futsal”.
Por outro lado, o Baía FC 

Pemba pretende estender às mu-
lheres as actividades desporti-
vas de basquetebol e futebol. 

Samora Machel Júnior, pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da “Montepuez Ruby 

Mining”, anunciou que, além do 
apoio dado ao Baía FC Pemba, a 
“Montepuez Ruby Mining” apoia 
outros projectos valiosos nas áreas 
da saúde, educação, segurança 
alimentar e formação técnico-
-profissional, que têm beneficiado 
os residentes em redor da empresa.

“Estamos orgulhosos em apoiar o 
Baía Futebol Clube de Pemba, que 
é uma grande equipa e com segui-
dores apaixonados. Esperamos que 
o Baía volte a qualificar-se e a par-
ticipar no ‘Moçambola’ em 2021”, 
disse Samora Machel Júnior.

O Baía Futebol Clube de Pem-

ba define como sua missão pro-
mover e difundir práticas des-
portivas, culturais e recreativas 
nas comunidades em que actua, 
proporcionando a todos os seus 
atletas uma educação cívica e des-
portiva de qualidade. (Redacção)

de Moçambique

á indicações acentuadas 
de que o nanismo, prin-
cipalmente em crianças 

dos 2 aos 5 anos de idade, em Mo-
çambique, tem sido causado por 
aflatoxina. Este é o resultado de 
um estudo encomendado e finan-
ciado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), divulga-
do na passada quinta-feira. O es-
tudo tinha como objectivo avaliar 
a relação entre a exposição à afla-
toxina e o nanismo em crianças 
menores de 5 anos. A aflatoxina 
é um contaminante agrícola de 
ocorrência natural, encontrado nas 
culturas do milho e amendoim.

Realizado em dez distritos da 
província de Nampula, o estudo 
foi feito em colaboração com o 
Governo da República de Moçam-
bique, o Laboratório de Inovação 
em Nutrição “Feed the Future”, da 
Universidade Tufts, a Universida-
de de Lúrio, o Instituto Nacional 
de Saúde, o Hospital Central de 
Nampula e a Associação para Se-
gurança Alimentar e Nutricional.

Durante o evento de apresenta-
ção, as principais partes interes-
sadas, representando o Governo 
de Moçambique, agências das 
Nações Unidas, parceiros de de-
senvolvimento, universidades 
moçambicanas e organizações 

não-governamentais locais e in-
ternacionais, reuniram-se para 
discutir as descobertas e poten-
ciais intervenções sanitárias e 
agrícolas orientadas para a re-
dução dos efeitos perigosos da 
aflatoxina na saúde das crianças 
e na economia. Um evento seme-
lhante, de divulgação e discussão, 
será realizado com autoridades 
provinciais e distritais na cida-
de de Nampula em 3 de Março.

O combate aos problemas nutri-
cionais entre crianças em Moçam-
bique é uma prioridade política 
para o Governo da República de 
Moçambique e o Governo dos Es-
tados Unidos da América.  Segun-

do a anterior Pesquisa Demográ-
fica e de Saúde (2011), 43% das 
crianças moçambicanas em idade 
pré-escolar (55% na província de 
Nampula) estão atrofiadas. Embo-
ra já se suspeitasse de que a conta-
minação por aflatoxina de culturas 
básicas estivesse ligada ao nanis-
mo em Moçambique, este estudo 
da USAID confirmou a ligação, 
particularmente em crianças dos 
2 aos 5 anos de idade. O estudo 
também mostrou que as crianças 
de famílias com melhores práticas 
de secagem de amendoim e de 
milho tinham níveis de aflatoxina 
inferiores. Por último, o estudo 
destaca a importância de melhores 

práticas agrícolas para garantir a 
produtividade e também a saú-
de e o bem-estar da população.

Os programas de saúde re-
presentam um componente 
fundamental da assistência do 
Governo dos EUA em Moçam-
bique. Em colaboração com o 
Governo da República de Mo-
çambique, o Governo dos EUA 
fornece cerca de 500 milhões de 
dólares norte-americanos em as-
sistência anual para melhorar a 
qualidade da educação e saúde, 
promover a prosperidade eco-
nómica e apoiar o desenvolvi-
mento geral do país. (Redacção)
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Estudo da USAID indica que nanismo em 
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rganizada pela “Afri-
can Influence Exchan-
ge”, vai realizar-se em 
Maputo, nos dias 25 e 

26 de Março, a terceira edição da 
Cimeira Anual de Mulheres Lí-
deres de Moçambique, um even-
to que reúne mulheres gestora 
que actuam em posições de di-
recção no ambiente empresarial.
O principal objectivo desta Ci-
meira é o de criar condições para 
que as mulheres líderes divulguem 
as suas experiências, problemas e 
oportunidades que enfrentam no 
mundo corporativo, a fim de per-

mitir o seu desenvolvimento pro-
fissional. Para esse fim, ao longo de 
dois dias, as mulheres líderes terão 
a oportunidade de debater, divul-
gar e adquirir habilidades que lhes 
permitam melhorar suas carreiras.
Erena Karsas, directora-geral da 
“African Influence Exchange”, 
instituição que organiza o evento, 
afirmou: “Hoje, as mulheres no 
sector corporativo ainda enfren-
tam discriminação e tratamento 
injusto, devido ao seu sexo. A ci-
meira das mulheres líderes repre-
senta uma oportunidade para as 
mulheres do sector corporativo em 

Moçambique se unirem e compar-
tilharem conhecimento, conselhos 
e orientações práticas que as aju-
darão a superar esses problemas”.
Um comunicado da “African In-
fluence Exchange” refere que, 
para as empresas que investem no 
desenvolvimento profissional dos 
seus funcionários, esta cimeira é 
uma excelente oportunidade de de-
senvolvimento profissional para as 
mulheres, em particular, que vale o 
investimento, pois permitirá o au-
mento do conjunto de habilidades 
das suas funcionárias. (Redacção)
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m conjunto de programas 
de assistência técnica e 
financeira incindindo no 
agro-negócio ligado à in-

dustrialização e inovação, projec-
tos de apoio a jovens e mulheres 
empreendedoras e debates sobre 
temas relacionados com o con-
ceito de “finanças para o desen-
volvimento” irão assinalar o 30.º 
aniversário da “Gapi”, conforme 
decisão do seu Conselho de Admi-
nistração tomada na semana pas-
sada. Estes eventos irão decorrer 
já a partir desta semana, com iní-
cio na Zambézia, e estender-se-ão 
a todo o país até ao final do ano.
O 30.º aniversário da “Gapi” as-
sinala-se em 1 de Março quando, 
neste dia, em 1990, o Banco Popu-
lar de Desenvolvimento (BPD) e a 
Fundação Friedrich Ebert forma-
lizaram a criação de uma empresa 

moçambicana vocacionada para 
promover o sector privado nacio-
nal, com inicidência nas pequenas 
empresas. Surgiu, assim, a empre-
sa “Gapi, Limitada”, que assegu-
rou a continuidade das actividades 
do Gabinete de Apoio e Consulto-
ria à Pequena Indústria, apoiado 
pelo Governo da República Fe-
deral da Alemanha desde 1985.
O acto de constituição da “Gapi” 
foi subscrito por Wolfgang Stie-
bens, em nome da Fundação Frie-
drich Ebert, da República Federal 
da Alemanha, e, em representação 
de Moçambique, por Hermene-
gildo Gamito, que era, na altura, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do Banco Popular de De-
senvolvimento. Na ocasião, Her-
menegildo Gamito afirmou, sobre 
o Banco Popular de Desenvolvi-
mento: “Assumiu o compromisso 

de apoiar a criação desta institui-
ção [a “Gapi”], porque Moçambi-
que precisa de uma organização 
especializada no financiamento 
e assessoria a pequenas empre-
sas que possam, assim, crescer e 
participar activamente na trans-
formação de uma economia cen-
tralmente planificada para uma 
nova conjuntura caracterizada 
por uma economia de mercado”.
A “Gapi” constituiu-se e prosse-
guiu a sua actividade como uma 
instituição congregando interesses 
públicos e interesses privados e 
intervindo com uma metodologia 
holística, que combina serviços 
financeiros, assistência técnica e 
apoio ao desenvolvimento de or-
ganizações relevantes para impul-
sionar os negócios das micro-em-
presas e das pequenas empresas.
No processo de actualização da 
sua estratégia para 2020-2025, a 
“Gapi” estruturou as suas priorida-
des em função dos objectivos prin-
cipais para um desenvolvimento 
económico e social mais inclusivo, 
conforme descrito nos planos do 
Governo, de instituições financei-
ras de desenvolvimento multila-
terais, organizações académicas e 
organizações não-governamentais.
“Mobilizar e aplicar recursos em 
investimentos geradores de em-
pregos” e “melhorar a competiti-
vidade de sectores produtivos es-
tratégicos para o desenvolvimento 
harmonioso das comunidades ru-
rais” são duas das cinco priorida-
des que estarão reflectidas nas ac-

director-geral do 
Instituto Nacional 
de Normalização e 
Qualidade, Geral-

do Albasini, anunciou para 
este ano a criação, no país, 
de um sistema de colocação 
de marcas nos produtos a par-
tir das unidades de produção.
Falando à margem de um en-
contro com os agentes econó-
micos, na quarta-feira da sema-
na passada, Geraldo Albasini 
disse que já estão criadas as 
condições técnicas para a intro-
dução de marca dos produtos.
“A instituição vai deslocar 
técnicos para fazer auditoria 
nos locais de produção muito 
antes da colocação da marca 
no produto. Só depois de rea-
lizada a auditoria e verificar 
se o processo de produção, 

de empacotamento e rotula-
gem daquele produto cumpriu 
todos os requisitos legais exi-
gidos em Moçambique será 
posta a marca no produto e 
comercializado no merca-
do local e regional”, disse.
Acrescentou que, para o caso 
dos importadores, haverá re-
quisitos próprios para que, 
antes da produção, seja pos-
ta a marca no produto, para 
que, quando estiver no mer-
cado nacional, seja vendi-
do sem a necessidade de se 
voltar a fazer a verificação, 
como acontece actualmente.
“Existem procedimentos que 
o INNQ já definiu e que vão 
passar pela realização de al-
gumas auditorias no local de 
produção.” (Cláudio Saúte)
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de colocação de 
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AIE organiza Cimeira de Mulheres 
Líderes de Moçambique
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Finanças para o desenvolvimento 
no 30.º aniversário da “Gapi”

O

O

tividades inscritas no programa do 
30.º aniversário desta instituição 
financeira de desenvolvimento.
Organizações de âmbito continen-
tal e regional que se dedicam à 
promoção de sistemas financeiros 
mais inclusivos em África mani-
festaram interesse em participar 
nas comemorações do 30.º ani-
versário da “Gapi”, para que haja 
uma maior compreensão e melhor 
implementação de instrumentos 

financeiros para o desenvolvimen-
to social e económico inclusivo. 
Nesse sentido, está prevista para 
Dezembro, no culminar deste 
programa, uma conferência inter-
nacional que vai decorrer em Ma-
puto, com o tema “Finanças para 
o desenvolvimento”, com a parti-
cipação de instituições internacio-
nais envolvidas neste segmento 
dos sistemas financeiros. (FDS)
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Administração Na-
cional das Áreas de 
Conservação, do Mi-
nistério da Terra e Am-

biente, está a trabalhar no Aero-
porto Internacional de Maputo 
em colaboração com o Serviço 
Nacional de Investigação Crimi-
nal e as Alfândegas de Moçam-
bique no combate à caça furtiva.

Esta informação foi divul-
gada pelo director de Protecção 
e Fiscalização da Administração 

Nacional das Áreas de Conser-
vação, Carlos Lopes Pereira, que 
disse que, desde o estabelecimen-
to da Unidade Canina da ANAC, 
em finais de 2018, nas partidas 
do Aeroporto Internacional de 
Maputo, nenhum caso de tráfico 
de corno de rinoceronte ou de 
marfim foi detectado no terminal 
de passageiros ou nos aeropor-
tos de trânsito ou de destino de 
passageiros embarcados em Ma-
puto, tendo sido inspeccionada 

a bagagem de cerca de 180.000 
passageiros. Neste processo, 
calcula-se que tenha sido inspec-
cionado cerca de 1.200.000 peças 
de bagagens. O país possui qua-
renta e três postos fronteiriços.

Carlos Lopes Pereira falava 
à margem da cerimónia de en-
trega de uma viatura à Unidade 
Canina da ANAC pela African 
Wildlife Foundation e pela Pea-
ce Parks Foundation, entidades 
que têm apoiado esta activida-

de desde o seu estabelecimento.
A viatura “minibus” adaptada 

para o transporte dos cães, dos 
equipamentos e dos agentes vai 
apoiar os trabalhos da Unidade 
Canina de Protecção e Fiscali-
zação da ANAC contra o tráfico 
de produtos da vida selvagem. A 
viatura vai dar uma maior mobi-
lidade àquela Unidade, incluindo 
a de poder deslocar-se para os lo-
cais suspeitos, quando necessário.

No acto de entrega da viatu-

ra estiveram presentes Nakedi 
Maputla, representante da Afri-
can Wildlife Foundation, e Tu-
melo Matjekane, representan-
te da Peace Parks Foundation.

A Administração Nacio-
nal das Áreas de Conservação 
(ANAC) foi criada pelo Go-
verno de Moçambique com o 
objectivo de administrar to-
das as áreas de conservação 
em Moçambique. (Redacção)
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Vitória Diogo em visitas de
trabalho a instituições públicas

Unidade Canina da ANAC faz trabalhos 
de inspecção no Aeroporto de Maputo

m mais uma missão de 
trabalho, a secretária de 
Estado da província de 
Maputo, Vitória Diogo, 

visitou, na quinta-feira da sema-
na passada, 27 de Fevereiro, o 
Comando Provincial da PRM e a 
Migração, onde visitou os secto-
res que compõem estas duas uni-
dades orgânicas, dialogou com 
os funcionários e teve um encon-
tro com o colectivo de Direcção.

Na ocasião, foi informada da 
organização e funcionamento da 
PRM, tendo afirmado que a ma-
nutenção da ordem e segurança 
públicas constitui a principal di-
mensão da actividade policial, 
tanto é que a Polícia é escrutinada 
diariamente, na via pública e tam-
bém na sua actuação em relação 
ao tratamento dos casos criminais.

Segundo Vitória Diogo, ge-
rir comportamentos dos cida-
dãos exige muita responsa-
bilidade, pois é de “elevada 
importância transmitir a estes o 
real sentimento de confiança”.

A secretária de Estado da pro-
víncia de Maputo enalteceu o es-
forço que a PRM vem fazendo para 
travar a onda de criminalidade e 
no esclarecimento dos diversos 
casos. Recomendou à Polícia que 
desenvolva “medidas mais profi-
lácticas, com vista a evitar a ocor-
rência dos casos, sobretudo no que 
diz respeito ao roubo de gado”.

Orientou a Polícia para aper-
feiçoar medidas com vista a au-

mentar a sua aproximação aos 
cidadãos, pois estes constituem o 
“grupo que mais sente os efeitos 
nefastos da actividade criminosa, 
e podem contribuir com ideias ou 
outras formas para apoiar a PRM”.

A secretária de Estado na pro-
víncia de Maputo manifestou-se 
impressionada com o grau de cum-

primento das actividades programadas.
Por outro lado, apontou a ne-

cessidade de se fazer uma cons-
tante manutenção das infra-es-
truturas, ainda que os recursos 
sejam escassos, e de se colocar 
em letras grandes as taxas que 
se pagam para a aquisição de 
documentos de viagem nos ser-

viços provinciais de Migração e 
também a necessidade de os fun-
cionários PRM e da Migração 
andarem devidamente identifica-
dos com os respectivos crachás.

Vitória Diogo saudou os efec-
tivos e a actividade que desen-
volvem, tendo desencorajado 
as práticas nocivas para a fun-

ção pública, nomeadamente, 
a embriaguez  e a corrupção.

Na passada sexta-feira, 28 de 
Fevereiro, Vitória Diogo deslo-
cou-se ao Instituto Agro-Indus-
trial de Salamanga, no distrito de 
Matutuíne, para presenciar a ceri-
mónia  de graduação de 85 estu-
dantes finalistas, dos quais 35 são 
da especialidade Agrária, 27 são 
Guias Turísticos, 14 são de Ex-
tensão Rural e 9 são de Pecuária.

Vitória Diogo visitou tam-
bém os campos de produção e 
a estação de abastecimento de 
água. Deixou como recomen-
dações: melhorar a limpeza e 
higiene do edifício onde funcio-
nam os dormitórios: conservar e 
fazer a manutenção do Instituto 
Agro-Industrial de Salamanga.

Por último, deslocou-se às ofici-
nas, onde os recém-graduados ti-
veram a oportunidade de mostrar o 
saber-fazer que aprenderam duran-
te a sua formação neste Instituto.

A secretária de Estado mani-
festou-se impressionada com os 
resultados demonstrados e, rea-
gindo a estas provas, afirmou: “A 
graduação não é apenas uma mera 
formalidade académica, mas, sim, 
um marco que assinala a transi-
ção de uma vida eminentemente 
académica para a outra, em que 
irão pôr no mercado o conheci-
mento e a aprendizagem adquiri-
da ao longo da formação”. (FDS)
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