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DÍVIDAS OCULTAS

Privinvest com dificuldades
em notificar Presidente Nyusi

(Maputo) O Presidente da
República, Filipe Nyusi, continua sem responder à notificação
judicial feita pela Privinvest
relativa ao processo das dívidas
ocultas a decorrer nos tribunais
britânicos, revelaram ontem

advogados do grupo naval.
“Continuamos a tentar notificá-lo”, mas os tribunais moçambicanos
alegam “dificuldade em encontrar
espaço na agenda do Presidente”, disse
ontem o advogado da Prinvinvest, Duncan Matthews, no Tribunal Comercial

de Londres, numa audiência preliminar
ao julgamento previsto para começar
em Outubro de 2023.
Os documentos de notificação do
chefe de Estado foram entregues em 19
de Outubro do ano passado no Palácio

⇒

PROCESSO JUDICIAL DAS DÍVIDAS OCULTAS NA JUSTIÇA BRITÂNICA

Moçambique gastou mais de 70 milhões
de meticais com documentação

(Maputo) Moçambique
gastou pelo menos cinco milhões de libras ( mais de 70
milhões de meticais) na preparação de documentos para o
processo judicial das dívidas
ocultas na justiça britânica,
foi ontem revelado no Tribunal
Comercial de Londres.
O valor foi adiantado pelo
escritório de advogados Peters
& Peters, que disse ter enviado

pessoal e equipamento para Maputo
para organizar os documentos necessários para o julgamento no Reino
Unido, que está previsto começar em
Outubro de 2023.
“A República já gastou cerca de
cinco milhões de libras para cumprir
as obrigações de divulgação [disclosure]. Dado que a República é a
terceira nação mais pobre do mundo,
isto representa uma soma enorme”,
admitiu Sarah Gabriel, sócia e advo-

gada especializada em litígio comercial, numa declaração apresentada na
semana passada.
A divulgação e partilha de provas
documentais é obrigatória e uma etapa
essencial dos procedimentos britânicos, pois é quando as diferentes partes
disponibilizam entre si documentos
relevantes para o processo para que
cada uma possa preparar os respectivos casos.
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Presidencial da Ponta Vermelha e no
Gabinete do Presidente, ambos em
Maputo.
Porém, os advogados da Privinvest e do respectivo proprietário,
Iskandar Safa, ainda não conseguiram
que os tribunais moçambicanos fizessem a notificação oficial. O prazo para
fazer esta notificação foi estendido em
Maio por mais seis meses, até 21 de
Novembro, pelo juiz Robin Knowles.
Segundo os advogados da Prinvinvest, os tribunais moçambicanos
concluíram a notificação das restantes
pessoas enquanto terceiros neste processo, nomeadamente o antigo ministro
das Finanças Manuel Chang, o antigo
Presidente da República Armando
Emílio Guebuza e o respectivo filho
mais velho, Armando Ndambi Guebuza, o antigo director de Inteligência
Económica do SISE António Carlos do
Rosário e o antigo director dos Serviços
de Informação e Segurança do Estado
(SISE) Gregório Leão.
Filipe Nyusi era ministro da Defesa quando as dívidas ocultas foram
contraídas, entre 2013 e 2014, pelas
empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM para projectos
de pesca de atum e protecção marítima.
Os empréstimos foram secreta-

mente avalizados pelo Governo da
Frente de Libertação de Moçambique
(Frelimo) quando Armando Guebuza
era chefe de Estado, sem conhecimento
do Parlamento e do Tribunal Administrativo.
O Tribunal de Maputo está a
julgar 19 arguidos acusados pelo Ministério Público de se terem associado
em “quadrilha” e delapidado o Estado
moçambicano em 2,7 mil milhões de
dólares angariados junto de bancos
internacionais através de garantias
prestadas pelo Governo.
O alegado envolvimento de Nyusi
na compra de navios e equipamento de
vigilância marítima tem sido motivo de
vários pedidos de informação por parte
da Privinvest e dos bancos Credit Suisse
e VTB junto da Procuradoria-Geral
da República de Moçambique (PGR).
Foi a Procuradoria-Geral da
República (PGR) moçambicana que
iniciou uma acção judicial no Tribunal Comercial de Londres em 2019
para anular as dívidas alegando que
eram resultado de subornos a altos
funcionários públicos, mas até agora
tem recusado responder em nome do
Presidente às alegações de suborno e
corrupção.
Em documentos já apresentados

em Londres, a Privinvest confirmou
ter pago “somas substanciais directa e
indirectamente em benefício do Presidente Nyusi”, incluindo um milhão de
dólares em 2014 a pedido de António
Carlos do Rosário para a campanha
eleitoral de Nyusi e 10 milhões de
dólares para a Frelimo, “para cobrir
os custos da campanha eleitoral do
Presidente Nyusi e da campanha associada da Frelimo para as eleições para
a Assembleia Nacional”.
A PGR iniciou este caso na justiça
britânica em 2019 para tentar anular a
dívida de 622 milhões de dólares da
empresa estatal ProIndicus ao Credit
Suisse e pedir uma indemnização que
cubra todas as perdas resultantes do
escândalo das dívidas ocultas.
Em causa estão as dívidas ocultas
do Estado moçambicano de cerca de
2 mil milhões de dólares contraídas
entre 2013 e 2014 em forma de crédito
junto das filiais britânicas dos bancos
de investimentos Credit Suisse e VTB
em nome das empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.
O financiamento destinava-se à
aquisição de barcos de pesca do atum
e para equipamento e serviços de
segurança marítima fornecidos pelas
empresas da Privinvest. (Redacção)
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Moçambique gastou mais de 70 milhões de meticais com documentação

Numa audiência preliminar que
decorreu ontem, o advogado que
representa Moçambique nos procedimentos judiciais iniciados pela
Procuradoria-Geral da República
(PGR), Jonathan Adkin, reiterou a
dificuldade revelada em Abril em
cumprir o prazo de fim de Setembro e
o pedido para este ser prolongado até
23 de Dezembro devido à “dimensão
e desafios da tarefa”.
Perante as objecções de outras
partes no processo, nomeadamente
do banco Credit Suisse e do grupo
naval Privinvest, o juiz Robin Knowles recusou e adoptou uma solução
de compromisso, permitindo uma
extensão do prazo para a divulgação
de provas documentais até final de
Novembro.
Porém, manteve Outubro de
2023 como início do julgamento,
bem como as datas das outras fases
do processo, nomeadamente a entrega
das declarações das testemunhas e dos
peritos até ao final de Fevereiro e fim
de Maio de 2023, respectivamente.
Como condição para esta extensão, definiu que as partes devem
fazer a divulgação gradual [rolling
disclosure] de documentos à medida
que estiverem disponíveis, facilitando
a trabalho dos outros envolvidos, e
ameaçou com “sanções e consequências” para eventuais incumprimentos
do prazo.
Com o banco russo VTB no-

vamente ausente devido às sanções
a que está sujeito devido à guerra na
Ucrânia, o Credit Suisse manifestou
preocupações com a forma como a
escolha dos documentos que vão ser
divulgados está a ser feita.
O advogado Andrew Hunter
questionou a exclusão dos advogados
britânicos no processo de selecção dos
documentos para divulgação.
“O que é aparente é que [os
advogados] da Peters & Peters não
foram autorizados a desempenhar o
seu papel, estão a fazê-lo apenas na
condição de supervisão”, afirmou.
A Privinvest referiu o facto de
os próprios advogados britânicos da
PGR estarem a encontrar resistência
dentro do Governo de Moçambique no
acesso a documentação e equipamentos, o qual está sujeito a autorizações
“hierárquicas”.
O advogado da Prinvinvest,
Duncan Matthews, levantou também a questão de comunicações por
membros do Governo e instituições
moçambicanas terem sido feitas por
aparelhos e endereços electrónicos
privados, cujo conteúdo não está
previsto ser disponibilizado.
Moçambique, disse, deve “permitir aos advogados britânicos verificarem a integridade do processo de
divulgação” e ter acesso a equipamentos electrónicos, incluindo privados,
dos departamentos e pessoas em causa.
Uma nova audiência preliminar
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para discutir questões como o segredo
de Estado com que alguns documentos
poderão ser classificados está prevista
para 29 de Julho.
Iniciado pela PGR em nome da
República de Moçambique em 2019, o
processo na justiça britânica pretende
tentar anular a dívida de 622 milhões
de dólares da empresa estatal ProIndicus ao banco Credit Suisse e obter
uma indemnização que cubra todas as
perdas resultantes do escândalo das
“dívidas ocultas”.
Em Moçambique há 19 arguidos
acusados pelo Ministério Público de
se terem associado em “quadrilha” e
delapidado o Estado moçambicano em
2,7 mil milhões de dólares angariados
junto de bancos internacionais através
de garantias prestadas pelo Governo.
As dívidas ocultas foram contraídas entre 2013 e 2014 pelas empresas
estatais moçambicanas Proindicus,
Ematum e MAM para projectos de
pesca de atum e protecção marítima.
O financiamento destinava-se à
aquisição de barcos de pesca do atum
e para equipamento e serviços de
segurança marítima fornecidos pelas
empresas da Privinvest.
Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da
Frente de Libertação de Moçambique
(Frelimo), liderado por Armando
Guebuza, sem conhecimento do Parlamento e do Tribunal Administrativo.
(Redacção)
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FINALMENTE JÁ EXISTE UM “CULPADO”...

Comissão de Inquérito responsabiliza Porto Editora
por “erros graves” em livro do ensino primário

(Maputo) Uma comissão de
inquérito do Ministério da Educação
apontou ontem a negligência por parte
da Porto Editora como uma das causas
dos erros classificados como graves
nos livros escolares da 6.ª classe do
ensino primário no país.
“As correcções apresentadas,
constantes dos relatórios dos consultores e assinados pelo director
do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, não foram
integralmente acatadas pela Porto
Editora, o que revela negligência por
parte desta no cumprimento das suas
obrigações”, declarou a ministra da
Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.

A governante falava durante
uma conferência de imprensa que
serviu para apresentação do relatório
da comissão de inquérito criada para
investigar, num prazo de 15 dias, a
causa dos erros, classificados como
graves, nos manuais de distribuição
gratuita da 6.ª classe em Moçambique.
De acordo com a governante,
os manuais foram aprovados sem
que tenham sido observadas todas
as cinco fases de avaliação previstas
nas cláusulas contratuais, embora os
livros tenham passado pela análise do
Instituto Nacional de Desenvolvimento
da Educação, pelo Departamento de
Gestão de Livro Escolar e Material
Didático e pela Direcção Nacional do

Ensino Primário, o que também revela
negligência e falta de profissionalismo
por parte destes organismos.
A comissão de inquérito recomenda a restruturação do Conselho de Avaliação do Livros Escolar, com destaque
para as demissões do director-geral do
Instituto Nacional de Desenvolvimento
da Educação, Ismael Nheze, e da directora Nacional do Ensino Primário,
Gina Guibunda, que também era a
porta-voz do Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano.
O Ministério da Educação anunciou ainda que será criada uma comissão especializada para avaliar questões
financeiras relacionadas com caso, com
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destaque para análise dos contratos
assinados com as entidades envolvidas
na produção e impressão do livro.
Entre os vários erros detectados
no livro, que foi retirado das escolas
após a descoberto das gralhas, está a
localização geográfica de Moçambique, que no livro é situado na África
Oriental e não consta como país da

Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), entidade em
cuja fundação participou.
Uma outra anomalia considerada grave é a localização de
antigas fronteiras do Zimbabwe,
país que faz fronteira com Moçambique, mas que o livro indica
ser banhado pelo Mar Vermelho.

Os equívocos incluem ainda a
ilustração de uma foto do Parlamento
angolano como sendo de Moçambique.
No ensino público, Moçambique conta com um total de 13.337
escolas primárias e 677 escolas secundárias, segundo os últimos dados
do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.(Redacção)

FACE À ACÇÃO DOS JIHADISTAS QUE DEVASTAM CABO DELGADO

Autoridades reforçaram segurança nos aeroportos
(Maputo) Moçambique reforçou a segurança em “todos os aeroportos” face à acção de grupos armados
em Cabo Delgado e em linha com
as exigências internacionais, disse
fonte do Instituto de Aviação Civil
de Moçambique (IACM).
“Com certeza que há reforço,
as Forças de Defesa e Segurança
reforçaram as medidas em todos
os aeroportos, isso existe”, disse o
presidente do IACM, João de Abreu,
em resposta a uma pergunta concreta
sobre a influência que a insurgência
no norte tem sobre o resto do país.
Abreu garantiu que os aeroportos moçambicanos estão seguros
face a qualquer ameaça de ataque
e operam dentro de padrões de segurança certificados por entidades
internacionais competentes.
“Todos os aeroportos do país
cumprem. As Forças de Defesa e Segurança estão de prontidão”, declarou.
Em matéria de segurança
aeroportuária, prosseguiu, “não

se negoceia” e as autoridades não
podem ser “permissíveis”.
O presidente do IACM avançou que além do que implica a acção
de insurgentes em Cabo Delgado,
todos os aeroportos são obrigados
a seguir recomendações de segurança emitidas pelas autoridades
internacionais de aviação.
“Voltamos a chamar à responsabilidade os aeroportos para
o cumprimento das normas, não
é um caso específico do país, são
medidas aplicadas em todos os
países do mundo”, enfatizou.
Sobre o facto de o Aeroporto
Internacional da Beira, província de
Sofala, centro do país, ter anunciado
na segunda-feira o reforço das medidas de segurança, João de Abreu
disse que a informação prende-se
com o processo de renovação do
certificado internacional que aquela
infra-estrutura desencadeou.
“O Aeroporto Internacional
da Beira está num processo de re-

novação da certificação e um dos
requisitos é o cumprimento das
medidas de segurança. Não se certifica ninguém sem a observância
das medidas de segurança”, frisou.
A província de Cabo Delgado é
rica em gás natural, mas aterrorizada
desde 2017 por rebeldes armados,
sendo alguns ataques reclamados pelo
grupo extremista Estado Islâmico.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo
com a Organização Internacional
das Migrações (OIM), e cerca de
4.000 mortes, segundo o projecto de
registo de conflitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o
apoio do Ruanda a que se juntou depois
a Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) permitiu
recuperar zonas onde havia presença
de rebeldes, mas a fuga destes tem
provocado novos ataques noutros
distritos usados como passagem ou
refúgio temporário. (Redacção)

NUMA ADOLESCENTE CUJOS MEMBROS FICARAM PARALISADOS

Moçambique detecta caso suspeito de poliomielite

(Maputo) As autoridades de
saúde moçambicanas anunciaram ontem ter internado um caso suspeito de
poliomielite no centro do país, numa
adolescente cujos membros ficaram
paralisados.

O caso foi detectado no distrito
costeiro de Inhassunge, província da
Zambézia, e a confirmação depende
dos resultados de análises laboratoriais
que estão em curso.
O Ministério da Saúde está a mo-

D iário
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bilizar recursos para realizar em Julho
uma terceira ronda de vacinação de
crianças contra a poliomielite este ano.
A primeira ronda foi lançada
em Março, depois de em Fevereiro

⇒

Notícias

Caro empresario e leitor
anuncie seus serviços e assine o

D iário

de

Notícias

DN 4603 - 5

Autoridades moçambicanas
repatriam
doze
malawianos
Autoridades moçambicanas

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL
ter sido detectado um caso de poliomielite
no vizinhoAs
Malawi.
(Maputo)
autoridades
A
segunda
fase
vacinação
m o ç a m b i c a n a s e mde M
anica
foi lançada em Abril, totalizando 4,2
repatriaram 12 cidadãos de
milhões de crianças abrangidas e com
nacionalidade
malawiana
que
um caso
de poliomielite
confirmado
(Maputo)
As autoridades
entraram
de forma clandestina
interior centro
mem
o çTete,
a m bprovíncia
i c a n a s doe m
Manica
em
Moçambique,
“fugindo”
do
de Moçambique que
faz fronteira
rcom
e p a tor iMalawi.
a r a m 1Este
2 ccaso
i d a de
d ã Tete
o s dfoi
e
confinamento social na África
nacionalidade
malawiana
que
confirmado
em Maio
o primeiro
do
Sul, disse
fontee foi
policial.
entraram
de forma
clandestina
em Moçambique
desde
1992.
O grupo foi interceptado
A análise de sequenciamento
em Moçambique,
“fugindo” do

genómico permitiu associar a infecção
a uma teve
variante
que circulavadenouma
Pagrupo
informações
quistão
em facilita
2019, tal como
aconteceu
rede
que
esquemas
de
com o caso relatado pelo Malawi em
entradas ilegais, na fronteiFevereiro. A Organização Mundial de
ra
de (OMS)
Zobue,esclareceu
entre Malawi
e
Saúde
quede
osuma
dois
grupo
teve informações
M
o ç anão
m b i q u e , ea certificação
em Ressano
casos
rede
que afectam
facilita esquemas que
de
Garcia,
entre
Moçambique
e
declara África livre do poliovírus selentradas
ilegais,
na
fronteivagem (desde
Agosto de 2020), porque
África
do Sul.
ra
de Zobue,
entre
Malawi e
a variante
do
vírus
não é nativa.
“Os malawianos
passaram
M o ç aGlobalmente,
m b i q u e , e eom poliovírus
Ressano
por Moçambique há três meses
selvagementre
é endémico
no Afega-e
Garcia,
Moçambique

nistão e no Paquistão.
“APpoliomielite
o r i m p e r éa tuma
i v odoença
d a l ein-i ,
sem curaem
que afecta
ofecciosa
autocarro
que sobretudo
seguiam
as crianças com menos de cinco anos e
levou-os até a fronteira com
que só pode ser prevenida com a vacina.
o Malawi
e assim pode
procedeu-se
Nalguns
“ P o r i mcasos,
p e r a t i v o provocar
da lei,
ao
repatriamento”,
acrescentou
paralisia
de
membros.
o autocarro em que seguiam
Mário
“AsArnaça.
crianças em todo o mundo
levou-os
até a fronteira
com
continuam
em risco de
Moçambique
tempoliomielite
as fronoselvagem
Malawi
e
assim
procedeu-se
se o vírus nãodesde
for erradicado
teiras encerradas
01 de
ao
repatriamento”,
acrescentou
nas
últimas
áreas
em
que
ainda
circula”,
Abril, quando foi decretado o
tem alertado
a OMS. (Redacção)
Mário
Arnaça.

repatriam doze malawianos

pela Polícia moçambicana no a caminho da África do Sul, Estado de Emergência.
confinamento social na África África do Sul.
Moçambique tem as frons á b a d oGUARDA
n u m a uPRISIONAL
t o c a r r o , c oDISPAROU
m violandoÀ aQUEIMA-ROUPA,
fronteira. Devido ao
O p a í s r eDE
gista um total
APÓS
TENTATIVA
do Sul, disse fonte policial.
desde 01 de
“Os malawianos passaram teiras encerradas FUGA
outros 37 passageiros moçam- ‘lockdown’ [confinamento] na de 1.268 casos positivos de
O grupo foi interceptado por Moçambique há três meses Abril, quando foi decretado o
bicanos, que fazia a ligação África do Sul, não conseguiram COVID-19, nove óbitos e 373
pela Polícia moçambicana no a caminho da África do Sul, Estado de Emergência.
entre (Maputo)
Maputo (sul do país)
e emprego
e tentavam
regressar
a pessoas recuperadas,
detidas
nausegundo
prisão
mortes”, pelo
que é necessário
apurar
s á b a d o n u m aMoçambique
u t o c a r r o , ccriou
o m violando
a fronteira.
Devido
ao contraO pessoas
p
a
í
s
r
e
g
i
s
t
a
m t o tde
al
Tete
(centro),
quando
tentacasa
usando
os
mesmos
esquemas
as
autoridades
de
saúde
uma comissão de inquérito para “qual é a responsabilidade” e de quem, Milange que tentavam fugir durante
outros 37 passageiros moçam- ‘lockdown’ [confinamento] na de 1.268 casos positivos de
va
regressar
ao àMalawi
sem ilegais”,
adiantou
A pandemia
um alegado
motim. de COVID-19
averiguar
a morte
queima-roupa
acrescentou
a ministra.o porta-voz.
bicanos,
que fazia
ligação
do Sul, não
conseguiram
COVID-19,
novenão-governamenóbitos e 373
de cinco documento,
pessoas
por aum
guarda África
A organização
nenhum
explicou
UHelena
m a eKida
q u i preferiu
a m u que
l t i sos Goe c - já provocou
mais de 569 mil
entre
Maputo
(sul
do
país)
e
emprego
e
tentavam
regressar
a
pessoas
recuperadas,
segundo
prisional,
após tentarem
fugir do
de torial,
talomoçambicana
verno garantiu
um funeral
condigno
Mário
Arnaça,
porta-voz
que inclui
a Polícia
e m
r t o s e i n f Centro
e c t o u para
q u aa Demose 13
Tete
(centro), quando
tentacasa
usandoe vai
os mesmos
esquemaso as
autoridades
de
saúde
uma
penitenciária
do
centro
do
país,
cracia
e
Desenvolvimento
(CDD)
às
vítimas
tentar
minimizar
Comando Provincial da Polícia S e r v i ç o s d e M i g r a ç ã o e d e m i l h õ e s d e p e s s o a s e m disse
196
anunciou
a ministra
da Justiça.sem ilegais”,
na segunda-feira
que,de
além
do guarda,
sofrimento
das famílias.
va
regressar
ao Malawi
adiantou
o porta-voz.
A pandemia
COVID-19
de Manica.
saúde,
submeteu
o
grupo
dos
países
e
territórios,
segundo
todaprovocou
a direcção da
penitenciária
“É preciso
averiguarmos
o que
Am
Comissão
nenhum
documento,
explicou
U
a e q ude
i pDefesa,
a m u Segurança
l t i s s e c - já
mais
de 569 deve
mil
Citando
um ados
passagei12
malawianos
a Assembleia
rastreio da
um
balanço feito uma
pelavez
agência
ser
responsabilizada,
aconteceu”,
referiu
ministra
da
Juse
Ordem
Pública
da
da
Mário Arnaça, porta-voz do torial, que inclui a Polícia e m o r t o s e i n f e c t o u q u a sque
e
1“o3
ros,
Arnaça
que o COVID-19
antes
de osnarepatriar.
AFP. com 282
(Redacção)
estabelecimento
reclusos tiça, Mário
Helena Kida,
esta disse
segunda-feira.
República está
também
província francesa
Comando Provincial da Polícia S e r v i ç o s d e M i g r a ç ã o e d e m i l h õ e s d e p e s s o a s e m 1 9 6
A comissão tem 10 dias para da Zambézia para averiguar o que se apesar de só ter capacidade para 150
de
Manica.
saúde,
submeteu
o grupo
dos países
territórios,
segundo
-, e sem eenergia
eléctrica há
meses,
apresentar resultados.
passou durante
o incidente.
As morCitando
um
dos
passagei12
malawianos
a
rastreio
da
um
balanço
feito
pela
agência
único
“É verdade que foi impedida tes aconteceram no dia 13 de Junho, estava a ser vigiado por um
ros,
Máriomas,
Arnaça
disse que
o COVID-19
antes prisional
de os repatriar.
AFP. (Redacção)
(Redacção)
guarda prisional”.
quando um guarda
disparou francesa
a evasão,
infelizmente
houve

Governo investiga morte de cinco reclusos na Zambézia
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