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(Maputo) O líder da 
Renamo, principal partido 
da oposição moçambicana, e 
candidato presidencial, Ossufo 
Momade, disse ontem em Ma-
puto que a organização está 
sob pressão para fazer tudo 

PARA REPOR A VERDADE ELEITORAL

Ossufo Momade diz que 
Renamo está sob pressão!

em prol da verdade eleitoral, face à 
“escandalosa fraude”.

“O partido Renamo [Resistência 
Nacional Moçambicana] tem estado a 
receber pressão de todos os quadrantes 
da sociedade moçambicana e não só 

de modo a fazermos tudo para repor 
a verdade eleitoral”, declarou Ossufo 
Momade, falando na abertura de uma 
sessão extraordinária da Comissão 
Política Nacional.

Nesse sentido, o órgão deverá 

(Maputo) O investigar 
britânico Justin Pearce con-
siderou ontem que os níveis 
de fraude eleitoral em Moçam-
bique “são particularmente 
preocupantes” e mostrou-se 
céptico quanto à capacidade de 
gerir adequadamente as receitas 
do gás natural.

“Os níveis de fraude 
eleitoral em Moçambique têm 
sido muito preocupantes, é 

INVESTIGADOR BRITÂNICO SOBRE ELEIÇÕES MOÇAMBICANAS

Níveis de fraude são 
“particularmente preocupantes”

claro que tem havido acusações de 
fraude em todas as eleições desde a 
implementação da democracia multi-
partidária, mas as notícias que tenho 
recebido de Moçambique durante 
os últimos dias são particularmente 
preocupantes”, disse o académico.

Em entrevista em Lisboa, onde 
participou num encontro da rede 
académica angolana, o investigador 
britânico focado em assuntos afri-
canos, e especializado nos países 

lusófonos, exemplificou com os “ac-
tivistas impedidos de fazer campanha” 
e com as “notícias sobre votos falsos 
depositados nas urnas” para sustentar 
as dúvidas sobre o resultado eleitoral.

“Acho que esta eleição não dá 
confiança no processo democrático 
em Moçambique”, disse Justin Pearce.

Para o professor do Centro de 
Estudos Africanos da Universidade 
de Cambridge, há a possibilidade de 
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apontar soluções para que o país saia 
do diferendo eleitoral que emergiu 
das eleições gerais de 15 de Outubro.

“Contrariamente a essa vontade 
comum e genuína [de eleições livres, 
justas e transparentes], tivemos, 
vergonhosamente, as eleições mais 
fraudulentas jamais vistas no nosso 
país e no mundo inteiro”, frisou Os-
sufo Momade.

O país, prosseguiu, deve ultra-
passar o litígio emanado do processo 
eleitoral, a bem da paz e da reconcil-
iação nacional.

Os resultados parciais já anun-

ciados e todas as projecções apontam 
para uma vitória expressiva, em todas 
as frentes, da Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo), partido no 
poder desde a independência.

A reunião da comissão política da 
Renamo tem como objetivo analisar a 
situação e decidir o que fazer, depois 
de o partido ter pedido, no sábado, a 
repetição das eleições, e de ter referido 
que foi violado o acordo de cessação 
de hostilidades, que serviu de base ao 
acordo de paz de 06 de Agosto.

O terceiro partido parlamentar, o 
Movimento Democrático de Moçam-

bique (MDM), anunciou também na 
sexta-feira não aceitar os resultados, 
alegando fraude.

Algumas missões de observação 
eleitoral nacionais e internacionais, 
da União Europeia e Estado Unidos 
da América, anunciaram ter dúvidas 
e preocupações sobre a qualidade do 
processo eleitoral, do recenseamento 
à votação - mas há outras opiniões: 
a União Africana (UA) classificou-o 
como transparente e a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) considerou-o em linha com 
as normas internacionais.(Redacção)

a Resistência Nacional de Moçam-
bique (Renamo, na oposição) “voltar 
a pegar em armas”, razão pela qual 
diz que “o processo de paz liderado 
pelo Presidente Nyusi e por Ossufo 
Momade já está em perigo por causa 
de uma facção que não está a respeitar 
o processo de paz”.

Assim, afirma: “Moçambique 
ainda não está em paz, além do conflito 
no centro do país, há a insurgência 
no norte do país, em Cabo Delgado, 
e todas estas situações violentas sig-
nificam que o futuro de Moçambique 
está muito imprevisível”.

Questionado sobre as competên-
cias do país para gerir os milhões de 
dólares que vai receber em receitas 
da exploração de gás natural e como 
isso vai influenciar o futuro, Pearce 
respondeu que o importante é a gestão 
económica dessas verbas.

“O que a história nos diz é 
que o importante não é a presença 
ou a ausência de recursos naturais, 
mas sim a qualidade da gestão dos 
recursos naturais”, apontou, acres-
centando: “A revelação da existência 
de dívidas ocultas, há poucos anos, 
não deu um bom sinal para o futuro 

em termos de gestão económica, por 
isso não tenho muita confiança nos 
resultados positivos do crescimento 
económico”.

O escândalo das dívidas ocultas 
“não inspira confiança para a gestão 
económica do futuro”, disse o inves-
tigador, concluindo que “muito do 
que foi descoberto aconteceu durante 
a Presidência de Armando Guebuza, 
portanto não se pode necessariamente 
culpar Nyusi pelo que aconteceu há 
dez anos”, apesar de ter sido ministro 
da Defesa nesse período.

(Redacção)

Níveis de fraude são “particularmente preocupantes”
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(Maputo) A aceitação da proposta 
de reestruturação da emissão de eu-
ro-obrigações da Empresa Moçambicana 
de Atum pelos detentores poderá fazer 
com que Moçambique volte a poder 
aceder ao mercado de capitais e que mel-
hore o seu relacionamento com alguns 
dos seus principais credores, segundo a 
Economist Intelligence Unit (EIU).

A EIU afirma no seu mais recente 
relatório sobre o Governo de Moçam-
bique está a tentar reduzir a sua dependên-
cia dos investidores tradicionais Portugal 
e África do Sul, embora adiante que este 
último país mantém-se como um parceiro 
importante, entre eles havendo um im-
portante conjunto de acordos bilaterais.

Além das relações com os antigos 
principais dadores continuarem conge-
ladas, na sequência da divulgação de 
dívidas ocultas no valor de mais de dois 
biliões de dólares, Moçambique continua 
no imediato isolado dos mercados de 
capitais, não sendo igualmente de prever 
que o apoio directo ao Orçamento de 
Estado regresse a médio prazo aos valores 
existentes até 2016.

Mas, com o aumento dos investi-
mentos directamente relacionados com 
o início das operações de montagem das 
instalações necessárias para os projectos 

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

Renegociação de dívida pode permitir regresso 
de Moçambique ao mercado de capitais

de extracção de gás natural na província 
de Cabo Delgado, no norte do país, é 
expectável que o investimento directo 
estrangeiro venha a aumentar e que surja 
em simultâneo um interesse comercial 
de grande dimensão, particularmente 
de países como a Rússia, China e os 
Estados Unidos.

Os analistas da EIU voltam a 
mencionar o facto de a estatal Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) ter 
decidido adiar a ida aos mercados no 
sentido de angariar cerca de 2300 milhões 
para garantir a sua participação de 15% no 
projecto do bloco Área 1, anteriormente 
operado pelo grupo americano Anadarko 
Petroleum Corp e actualmente pelo grupo 
francês Total, que os comprou os activos 
africanos daquele grupo ao grupo Occi-
dental Petroleum Corporation.

“A aceitação da proposta de reestru-
turação da emissão de euro-obrigações 
vai, provavelmente, permitir à ENH a 
obtenção de melhores condições”, pode 
ler-se no documento, que salienta o facto 
de o grupo ExxonMobil ter adiado a 
decisão final de investimento para o 
projecto do bloco Área 4, em parceria 
com os italianos da ENI, devido aos 
conflitos com muçulmanos radicais que 
se registam desde 2017 naquela província 

moçambicana, que faz fronteira com a 
Tanzânia.

O documento adianta que a con-
strução das instalações de apoio aos 
projectos recorre fundamentalmente 
à importação de materiais, embora se 
deva vir a registar algum investimento 
no mercado doméstico, particularmente 
no fornecimento de serviços auxiliares, 
incluindo financeiro, legal e de con-
strução civil.

O início da produção de gás natural 
no campo Coral, que se prevê venha a 
ocorrer em 2023, vai fazer com que o 
Produto Interno Bruto de Moçambique 
cresça nesse ano a uma taxa de 8,1%, 
antes de aumentar para 9,9% no ano 
seguinte, o último em análise no presente 
relatório.

Até esse ano a economia de 
Moçambique terá tendência a crescer, 
depois de uma contracção de 0,2% em 
2019, para valores estimados entre 4,8% 
em 2020 e 6,5% nos anos de 2021 e 2022.

A taxa de inflação, por seu turno, 
que este ano deverá rondar 3,5%, terá 
tendência a aumentar progressivamente 
ao longo do período 2020/2024, atingido 
nesse último ano uma taxa de 8,1%, dev-
ido à continuada depreciação da moeda 
moçambicana, o metical. (Redacção)
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(Maputo)O grupo mineiro Syrah 
Resources pretende reduzir de imediato 
cerca de 30% da mão-de-obra na mina 
de grafite no distrito de Balama, na 
província de Cabo Delgado, norte de 
Moçambique, informou o grupo aus-
traliano ao divulgar uma actualização 
relativa ao seu desempenho no terceiro 
trimestre de 2019.

O comunicado ao mercado infor-
ma igualmente que, além da redução do 
número de trabalhadores, actualmente 
cerca de 200, e dos custos associados 
à mão-de-obra, haverá a renegociação 
dos contratos e a reconfiguração dos 
modelos de extracção mineira e do 
processamento de minério actualmente 

PROJECTO DE GRAFITE EM MOÇAMBIQUE

Syrah Resources anuncia redução 
substancial da mão-de-obra

em vigor.
Incluído igualmente neste pro-

cesso está a redução da estrutura de 
direcção da operação mineira em 
Moçambique, que se prevê venha a 
proporcionar uma poupança anual de 
1,5 milhões de dólares.

Todos estes projectos de redução 
de custos derivam do estado actual do 
mercado de grafite, pretendendo o Con-
selho de Administração do grupo poupar 
entre 20% a 25% dos nove milhões de 
dólares previstos para a totalidade da 
operação de Balama em 2019.

O comunicado menciona que os 
preços da grafite no mercado da China 
começaram a cair no terceiro trimestre, 

que há incertezas quanto à sua evolução 
no quarto trimestre de 2019 e no início 
de 2020, algo que já teve impacto na 
renegociação dos contratos de forne-
cimento do produto.

O grupo informou também ter 
a produção da mina de Balama sido 
reduzida para cerca de cinco toneladas 
por mês no terceiro trimestre do ano, 
uma quebra de 17% da capacidade in-
stalada, estando previsto que oscile entre 
120 e 150 toneladas ao longo de 2020, 
dependente das condições do mercado.

A Syrah Resources opera em 
Moçambique através da subsidiária 
Twigg Exploration and Mining 
Limitada.                       (Redacção)

(Maputo) A Linhas Aéreas de 
Moçambique (LAM) vai investir até 120 
milhões de dólares em novos aviões e 
intensificar presença nas rotas africanas, 
querendo ligar África do Sul a Lisboa, 
disse o director-geral.

“Em África, queremos penetrar mais 
no mercado sul-africano e também ofere-
cermos a Portugal o mercado sul-africano”, 
afirmou João Carlos Po Jorge.Segundo o 
responsável, a companhia quer ainda in-
tensificar a frequência para Dar Al Salam 
(Tanzânia), Harare (Zimbabué), Lusaka 
(Zâmbia), Gaborone (Botsuana)”.

“Já estamos a trabalhar com essas 
companhias [desses países] para, logo 
que o mercado cresça, oferecermos, não 
só o mercado regional, mas também este 
mercado que vem por Lisboa”, reforçou.

Para crescer em rotas e assegurar 
qualidade de serviço, a empresa vai 
também investir em novos aviões.

“Estamos a pensar adquirir novos 
aviões co-financiados por leasing ou 
financiados por bancos e pensamos que 
isso representa 100 a 120 milhões de 
dólares [de investimento], em três anos, 
porque a frota é pequena ainda”, adiantou 
o director-geral da companhia aérea.

O objectivo agora, depois de o 
grupo ter atravessado uma situação fi-
nanceira difícil, é centrar a sua atividade 

… E QUER LIGAR ÁFRICA DO SUL A LISBOA

LAM vai investir USD 120 milhões em novos aviões
no seu negócio principal e desinvestir 
noutras áreas.

“A nossa intenção nos próximos 
anos é centrar a actividade no nosso ‘core 
business’ [negócio principal], linha aérea, 
e desinvestir nalgumas áreas que temos 
de hotéis, etc”, exemplificou.

João Carlos Po Jorge admitiu, porém, 
que o grupo LAM quer ter também um 
posicionamento nos negócios do ‘catering’ 
(refeições para os aviões) e do ‘handling’ 
(serviços de apoio aos passageiros em terra).

“O grupo LAM tem neste momento 
cerca de 14 empresas participadas. Já 
estamos a sair de quatro ou cinco e as 
outras é uma questão de tempo para sair”, 
acrescentou o gestor.Quanto à situação 
financeira da empresa, o director da em-
presa disse que a LAM chegará, no final 
deste ano, ao ponto de equilíbrio.

“Pensamos que até ao fim deste 
ano atingiremos o ‘breakeaven’ [nem 
lucros nem prejuízo], mas temos perdas 
acumuladas”.

O desinvestimento planeado, que 
permitirá arrecadar cerca de 14 a 16 milhões 
de dólares, pode ajudar a compensar algu-
mas das perdas, “mas não cobre de maneira 
nenhuma o investimento”, admitiu.

Porém, João Carlos Po Jorge disse 
que não haverá “reduções drásticas” no 
quadro de pessoal do grupo.

“Estamos a ver se conseguimos 
realocar algumas pessoas, ou dentro da 
organização, ou noutras participadas. Mas 
achamos que já não vamos ter o excedente 
que iríamos ter. Por isso, não vamos ter 
reduções drásticas de pessoal”, assegurou.

Neste momento, a empresa tem 
em curso um plano de reestruturação e a 
companhia, impedida de operar no espaço 
aéreo europeu, por razões de segurança, 
já anunciou, precisamente este mês, o re-
gresso à Europa, com um voo para Lisboa.

 Filipe Nyusi defendeu, em 2017, 
que o país precisa de dar mais espaço para 
o sector privado nos transportes aéreos e 
terrestre de passageiros.

O antigo presidente da LAM José 
Viegas foi acusado de corrupção, no âmbito 
de uma investigação a factos relacionados 
com pagamentos indevidos por parte da 
fabricante brasileira Embraer a favor de 
alguns gestores da LAM e altos funcionári-
os do Estado moçambicano, na compra e 
venda de duas aeronaves Embraer 190, 
entre os anos de 2008 e 2009.

A justiça moçambicana decidiu 
investigar o caso após surgirem notícias 
referindo que os três arguidos naquele 
processo terão recebido 800 mil dólares 
como contrapartida pela compra pela LAM 
de duas aeronaves à fabricante brasileira 
Embraer.                                 (Redacção)


