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Combate à corrupção é selectivo e apenas
peixe pequeno fica na cadeia

Um condenado em
sete anos de Nyusi
L. De Almeida, A. Sumbana, B. Chirinda e D. Simango recorreram e continuam impunes
Os recursos são usados como expedientes meramente dilatórios
Sentença de S. Titosse foi para salvar a honra em meio a investigação do Jornal

Há interesses estranhos de proteger ATCM

Gilberto Mendes tem filhos
e enteados no desporto
CENTRAIS
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Combate à corrupção é selectivo e apenas peixe pequeno fica na cadeia

Em sete anos de governação de Nyusi apenas um
corrupto grande foi realmente condenado
Lino de Almeida, A. Sumbana, B. Chirinda e D. Simango no paraíso da impunidade
Sentença de S. Titosse foi para salvar a honra no meio da investigação do Jornal
Há processos que estão há mais de 20 anos e outros que acabaram sendo perdidos

D

esde o seu discurso inaugural a 15 de
Janeiro de 2015, o Presidente da República,
Filipe Nyusi, tem hasteado o combate à
corrupção como sua principal bandeira.
Entretanto, entre o discurso e a acção há
um espaço muito grande. Hoje, volvidos sete anos de sua
governação, em termos práticos, a mão dura da justiça
incidiu somente sobre peixe miúdo, continuando impunes
quadros seniores do governo e do partido Frelimo que se
envolveram em actos de corrupção. Dos vários processos
envolvendo indivíduos ligados à elite política, grande
parte terminaram em recursos aguardando por sentença
há mais de cinco anos ou liberdade sob caução após
exceder o período de detenção preventiva. Na semana
passada, três semanas depois de ter sido contactado
pelo Evidências sobre a razão da demora da sentença
de alguns casos mediáticos como os de Setina Titosse,
Lino de Almeira, Amélia Sumbana e Bernardo Chirinda,
o Tribunal Superior de Recurso, imediatamente
subordinado ao Tribunal Supremo, anunciou a sentença
do caso FDA, coincidentemente, um dia depois de ter
respondido à nossa missiva, tornando-se o primeiro caso
de grande corrupção com sentença transitado em julgado
nos últimos dois ciclos de governação.

Reginaldo Tchambule
Há uma falsa sensação
de combate à corrupção
nos últimos dois ciclos de
governação,
uma
ilusão
sustentada geralmente num
discurso irrealista do Presidente
da República, Filipe Nyusi
que tem estado a apregoar o
combate à corrupção na sua
governação.
Na verdade por detrás
das estatísticas de combate
à
corrupção
vivamente
exibidos em discursos ao nível
do partido e em comícios
públicos esconde-se uma outra
realidade: A impunidade de
ex-governantes que lesaram o
Estado em milhões de meticais,
que, muitas vezes, usam o
recurso como mero expediente
dilatório.
Só em 2020, pouco mais de
556 milhões de meticais foram
desviados dos cofres do Estado,
em práticas de corrupção
envolvendo servidores públicos
a vários níveis, tendo sido
instaurados vários processos
Recentemente, o Presidente
moçambicano, num encontro
anual com o corpo diplomático
acreditado
em
Maputo,

declarou estar assustado com
aumento de casos de corrupção
no país. “O aumento de casos
assusta-nos", avançando que o
número de processos-crime por
corrupção aumentou de 911
em 2019 para 1.280 em 2020,
uma subida de 40,5%.
Nyusi disse na ocasião
que o aumento do número
de casos resulta do sucesso da
luta contra a corrupção, o que
permitiu a detecção de mais
casos.
"Não deve ser entendido
apenas como crescimento de
casos em Moçambique. Eu até,
às vezes, fico satisfeito, quando
isso acontece, porque a subida
é também resultado de mais
trabalho nas instituições, que
permite despoletar mais casos
e mais responsabilização. O
nosso compromisso e combate
veemente à corrupção e a todas
as suas manifestações é total e
enérgico ", enfatizou Filipe
Nyusi.
Entretanto, grande parte dos
casos de corrupção esclarecidos
e
cujos
actores
foram
responsabilizados, que constam
das estatísticas oficiais referem-

se à “gatunagem” de pequena
monta, envolvendo pequenos
agentes e funcionários públicos,
como professores, enfermeiros,
polícias, juízes e técnicos a
vários níveis.
Em termos práticos, entre
a propaganda e o número
e qualidade das pessoas
realmente responsabilizadas vai
uma grande distância. Muitos
dos processos ligados à grande
corrupção, quando seus actores
não são ilibados ou têm a pena
convertida em multa, acabam
morrendo
nos
Tribunais
Superiores de Recursos e no
Tribunal Supremo, conhecidos
como autênticos cemitérios de
processos.
Nos últimos anos, assistiu-se
a pelo menos seis julgamentos de
grande corrupção, envolvendo
antigos governantes de topo,
indiciados de desvio de elevadas
somas de dinheiro do erário
público, mas o tempo tratou
de provar que não passaram
de uma simulação para o inglês
ver. Grosso modo continuam
impunes em suas casas e os
processos vão aos poucos sendo
apagados da memória dos
moçambicanos.
Entre os casos mais

sonantes
de
antigos
governantes envolvidos em
actos de corrupção que com
o beneplácito da justiça
selectiva continuam a circular

de Maputo, David Simango;
e até semana passada, Setina
Titosse, antiga PCA do Fundo
de Desenvolvimento Agrário,
circulava impunemente.

impunemente constam o antigo
ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos,
Lino de Almeida; antiga
embaixadora de Moçambique
nos Estados Unidos, Amélia
Sumbane; antigo embaixador
de Moçambique na Rússia,
Bernardo Chirinda; antigo edil

“Os recursos são usados
como expedientes
meramente dilatórios” –
Jurista Elvino Dias
Em entrevista ao Jornal
Evidências, o jurista e analista
Continua na pag 03
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moçambicano, Elvino Dias
considerou que a questão da
morosidade processual nas
instâncias de recurso não
afecta apenas aos cidadãos,
mas também aos advogados
que, muitas vezes, ficam
descredibilizados perante os
seus clientes.
Embora reconheça a
preponderância do recurso,
entanto que garante da
justiça material, Elvino Dias
refere que no contexto do
nosso país o recurso é usado
como um meio que garante
a impunidade das pessoas,
sobretudo quem perde uma
sentença em tribunal, ciente
de que os processos demoram
a ser julgados e vezes há em
que até desaparecem ou se
extinguem sem ser julgados.
“Há
um
princípio
importante
em
direito
processual civil que consiste
em
uma
decisão
ser
reapreciada por uma outra
instância quando o remetente
ou recorrente não concorda
com o teor de uma sentença.
Os recursos foram concebidos
para garantir imparcialidade e
a verdadeira justiça, contudo,
verifica-se que, na maior
parte das vezes, estes recursos
são usados como expedientes
meramente dilatórios. Eu já
tive uma situação em que um
cliente desconfiou que eu fui
subornado pela outra parte,
por não acreditar que um
recurso possa levar mais de
quatro anos”, revelou Dias.
Pela
experiência
acumulada andando pelos
corredores dos tribunais,
Dias diz já ter presenciado
situações
até
hilariantes
envolvendo casos recorridos,
que vão desde a extinção ao
desaparecimento do processo.
“Eu já tenho vários
processos que até hoje não
têm decisão, porque a outra
parte recorreu, e quando
tu vais para a secretaria ou
ao cartório do tribunal de
recurso, a primeira coisa
que o próprio funcionário te
responde é que ‘nós temos
processos de 1992’. Já me
foi mostrado um livro de
processos de 1992 que ainda
não foram decididos e se o
meu processo é de 2015 eu
não tenho como reclamar,
porque existem processos
mais antigos que ainda não
foram decididos e existe uma
hierarquia de prioridades.
Isso nos faz concluir que os
processos vão e não voltam”,
sublinhou.

Lino de Almeida: condenado a dois anos, mas já
está a cinco em casa
mostrou remorso perante
notória ilegalidade", referiu o
Juiz, em alusão ao facto de De
Almeida ter sempre vincado
ter agido sob ordens de Nyusi.
"Supondo que o réu
obedecia a ordem ou
instrução, a obediência a
essa ordem nunca poderia,
de forma alguma, ser devida,
porque ela implica a prática
de crime, o que punha fim
ao dever de obediência
hierárquica nos termos da
Constituição da República e
da Lei", afirmou o juiz João
Guilherme.

Lino de Almeida

O
primeiro
grande
sacrificado em nome da
propaganda de combate
à corrupção a aquecer os
bancos do tribunal foi Lino
Addulremane de Almeida,
antigo ministro da Justiça,
Assuntos Constitucionais e
Religiosos, que em sede do
Tribunal chegou a declarar
ter agido em cumprimento de
ordens verbais do Presidente
da República, Filipe Nyusi.
Abduremane Lino de
Almeida foi condenado em
Julho de 2017, acusado de
ter autorizado o pagamento

do Estado mais de um milhão
e setecentos mil meticais.
O ex-governante é ainda
acusado de ter recebido
durante a viagem mais de
70% de ajudas de custo em
relação ao que tinha direito.
Condenado a dois anos de
prisão e seis meses de multa,
para além de restituição
de todo o valor gasto,
por abuso de cargo e uso
indevido de fundos públicos,
De Almeida nunca sentiu o
cheiro de uma cela, embora
o “coitado” do Juiz tenha se
gabado de ter aplicado uma

Condenado a dois anos de
prisão e seis meses de multa,
para além de restituição de
todo o valor gasto, por abuso de
cargo e uso indevido de fundos
públicos, De Almeida nunca
sentiu o cheiro de uma cela,
embora o “coitado” do Juiz
tenha se gabado de ter aplicado
uma condenação exemplar para
desencorajar aquela prática na
administração pública.
com fundos públicos de
uma viagem a Meca de três
pessoas sem vínculo com o
Estado, custando aos cofres

condenação exemplar para
desencorajar aquela prática
na administração pública.
“O réu terá de cumprir
pena na prisão pois nunca

Setina Titosse: Uma
justiça ao estalo dos
dedos
Até semana passada Setina
Titosse, antiga PCA do Fundo
de Desenvolvimento Agrário,
circulava
impunemente,

um cemitério de processos,
confirmou a condenação
de Setina Titosse a uma
pena de prisão efectiva de
16 anos (menos dois que a
pena aplicada em primeira
instância), mais 24 meses
de multa e uma suspensão
por seis anos do exercício de
funções na administração
pública.
A sentença que mantém
a medida de coação máxima
decida em primeira instância,
aconteceu
três
semanas
depois de o Evidências ter
submetido junto do Tribunal
Superior do Recurso da
Cidade de Maputo e ao
Tribunal Supremo pedidos
de informação para apurar
o estágio dos processos,
incluindo de Setina Titosse, e
a razoabilidade do tempo que
os referidos recursos estão a
levar para serem julgados.

Setina Titosse
depois de, em 2018, ter sido
condenada a 18 anos de prisão
e ter recorrido da sentença. O
caso é relacionado com um
rombo de aproximadamente
170 milhões de meticais da
instituição que dirigia.
Titosse
havia
sido
condenada a 18 anos de
prisão maior e dois anos de
multa, correspondente a
cinco por cento de salário
mínimo, devendo pagar ao
Estado moçambicano pelos
danos causados.
Só na semana passada é
que o Tribunal Superior de
Recurso, conhecido como

Curiosamente, a sentença
saiu um dia após o Evidências
ter
sido
formalmente
notificado com a resposta
de que não seria possível
obter esclarecimentos junto
das duas instâncias jurídica
para não comprometer o
decurso normal do caso
das dívidas ocultas, o que
indicia a facilidade com
que os processos podem ser
manipulados ao nível da
administração de justiça e
o quão sob pressão a justiça
pode ser célere.
Continua na pag 12
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Sobre exclusão da candidatura da ministra da justiça à Juíza Conselheira

CSMJ diz que Helena Kida não conseguiu provar
que é magistrada
Governante foi excluída por inobservância da alínea que versa sobre o Curriculum Vitae

O

s Juízes do Conselho Superior da
Magistratura Judicial Administrativa
reprovaram liminarmente a candidatura
da ministra de Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, Helena
Kida ao cargo de juíza conselheira do Tribunal
Administrativo (TA), por falta de observância da alínea
d) do 4º Aviso de Abertura do concurso para ingresso
no Conselho. A alínea evocada refere-se ao Curriculum
Vitae, um requisito que, segundo o Júri, não terá sido
observado pela governante, que, por via disso, não
conseguiu provar que é magistrada. No entanto, nas
palavras da Helena Kida, que diz respeitar a decisão
do Júri, havendo dúvidas sobre o seu percurso na
magistratura, o Júri estava em condições de verificar
internamente, afinal, ninguém chega à função pública,
muito menos a magistratura, sem o visto do Tribunal
Administrativo (AT). O argumento de Helena Kida, que
falava ao Evidências, tenta forçar a ideia de que houve
postura de má fé por parte do Júri.
Nelson Mucandze

É dos concursos que mais
embaraçou o CSMJA. Muitos
nomes sonantes concorreram
para preencher as três vagas
para Juiz Conselheiro. De um
total de 97 candidatos, 25 foram excluídos na primeira fase,
continuando ainda em disputa
72 candidatos. Entre os que foram excluídos, consta o nome
de Helena Kida, como noticiamos na edição 20, de 22 de
Junho.
Consultado o 4º Aviso de
Abertura de concurso para ingresso no CSMJA, o Evidências apurou que a candidatura
de Helena Kida não terá observado o requisito de alínea d),
que diz respeito ao Curriculum
Vitae, não permitindo ao Júri
apurar o percurso da governante dentro da magistratura.
É daí que sem dar qualquer chance de submeter os
documentos em falta na fase
posterior, o Júri reprovou liminarmente aquela candidatura,
justificando que não foi capaz
de provar que Helena Kida, filha de um dos mais influentes
antigos combatentes, Mateus
Kida, é magistrada.
A decisão incomodou o
poder político, segundo fontes
próximas do processo, que narraram ao Evidências, como já
tínhamos noticiado, que a nível
mais alto, houve tentativas de
influenciar o processo.
Ao Evidências, as fontes as-

seguraram que o Júri, presidido por Januário Guitunda, foi
orientado a resgatar a candidatura da ministra, mas este, um
juiz já em fim de carreira, sem
muita coisa a perder, mostrou
postura de Estado e recusou-se a ceder em nome de ordens
superiores.
Segundo o despacho de
candidatos admitidos e não admitidos que o Evidências teve
acesso, tanto Kida, como os
demais 24 candidatos excluídos logo na primeira triagem,
tinham dez dias para a apresentação de reclamação, um
processo ocorrido em Abril.
No lugar de apresentar a
reclamação, tal como estabelece o regulamento do concurso,
fontes afirmam que foi o próprio Presidente da República,
Filipe Nyusi, que de imediato
ligou para a Presidente do Tribunal Administrativa, Lúcia
Maximiliano, questionando “a
razão da exclusão da minha
menina” do concurso para o
cargo de Juíza Conselheira no
Tribunal Administrativo.
Vendo-se pressionada, a
presidente do TA terá interpelado o presidente do júri,
Januário Guitunda, perguntando-o o que podia ser feito para
satisfazer o expediente presidencial, mas a resposta não foi
satisfatória.
Mostrando-se avesso às ordens superiores, respondeu re-

ferindo que para poder apurar
a candidatura da ministra, a
bem da justiça, seria necessário
acomodar todos os 25 candidatos chumbados ou no mínimo
os que estiverem em situação

similar, do contrário “não será
possível” considerar a candidatura de Helena Kida.
A pressão terá feito com que
o presidente do Júri manifestasse a sua disposição de abando-

nar o cargo se o apuramento
da candidatura da ministra tiver que ser feito, sem observância dos requisitos que constam
do Quarto Aviso de Abertura,
para ingresso no CSMJD.

“Nunca precisei de qualquer apoio político nos 16 anos
da minha carreira”
Abordada pelo Evidências
para explicar a razão de não
ter observado os requisitos do
concurso, a governante começou por explicar ao Evidências
que concorria ao cargo como
magistrada que é, sem qualquer esperança de um suporte
político, tendo realçado que
nos mais de 16 anos que está
na magistratura nunca precisou de nenhuma ajuda política
para se fazer aprovar.
“Eu respeito a decisão do
Júri”, afirma a candidata excluída, lembrando, porém, que
“o Tribunal Administrativo tem
processos de todos funcionários
públicos, incluindo magistrados e “estava em condições de
consultar havendo dúvidas”.
Kida fez questão de frisar os

mais de 16 anos de carreira na
magistratura, como juíza a vários níveis, e jura de pés juntos
que em todos concursos, desde
a faculdade de Direito, na Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) não precisou de nenhum apoio político.
Nas entrelinhas, questiona
o porquê do TA não ter aberto espaço para apresentação de
qualquer documento em falta
no futuro, como acontece com
os demais concursos.
Adiante, afirma que irá
prosseguir com a sua carreira
na magistratura, porque é onde
volta quando terminar o mandato no Governo, onde está
por Comissão do Serviço.
Antes de entrar no Governo, como vice-ministra da Jus-

tiça em 2017, Helena Kida,
que é magistrada judicial, era
juíza de instrução criminal no
Tribunal Provincial de Maputo, depois de ter sido juíza a
vários níveis na província de
Gaza.
O anúncio das vagas foi em
Fevereiro e quase uma centena
de pessoas concorreu, mas só
um nome viria a ameaçar o seguimento do concurso. É que,
ao que o Evidências apurou,
tratava-se de uma candidatura apoiada ao mais alto nível,
existindo vozes que acreditam
que mesmo sabendo que não
trazia os requisitos, a governante decidiu seguir em frente,
confiando num suposto apoio
do Presidente da República, Filipe Nyusi.
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Um tabuleiro com peças em falta e um julgamento só para o inglês ver

Sem o New Man, sem a Frelimo
New Man recebeu USD 1 milhão
Frelimo recebeu USD 10 milhões e nem é citada

A

Da lista dos nove em Julgamento há pilha-galinhas e bodes expiatórios

pesar de ter assinado documentos
importantes e estar associado ao
recebimento de pelo menos um milhão
de dólares em subornos para a sua
campanha eleitoral de 2014, o Presidente
da República, Filipe Nyusi, que na altura dos factos
era ministro da Defesa e, por inerência de funções,
coordenador do Comando Conjunto das Forças de
Defesa e Segurança, tornando-se um dos misterminds
do Sistema Integrado de Monitoria e Protecção
(SIMP), nem sequer será declarante no julgamento
das dívidas ocultas que inicia a 28 de Agosto próximo
na tenda anexa do Estabelecimento Penitenciário
de Máxima Segurança, vulgo BO. Mesma sorte teve
o partido Frelimo que, apesar de ter sido provado,
através de talões de depósito e cheques nominais, que
recebeu mais USD 10 milhões nem sequer foi citado no
processo. De resto vão a julgamento 19 arguidos, na sua
maioria peixe miúdo, e serão ouvidos 68 declarantes,
incluindo o antigo Presidente da República, Armando
Guebuza.

Evidências
Seis anos depois de ter
iniciado a instrução preparatória do processo das dívidas
ocultas e dois anos depois
das primeiras detenções dos
envolvidos no escândalo financeiro que endividou o
país em mais de USD 2 mil
milhões, vai, finalmente, arrancar aquele que é o mais
aguardado julgamento dos
últimos anos.
No banco dos réus do
julgamento que arranca em
23 de Agosto, estarão 19
arguidos, que vão desde altos operativos dos Serviços
Informação e Segurança
do Estado (SISE) a simples
empreiteiros e lobbistas. Entre os nomes mais sonantes,
consta Armando Ndambi
Guebuza, filho mais velho
de Armando Guebuza, o antigo director-geral do SISE,
Gregório Leão, e o antigo director da inteligência económica da instituição, António
Carlos do Rosário.
Parte dos arguidos (12)
na sua maioria lobbistas, lavadores de dinheiro e mulas
usadas para transportar e
lavar o dinheiro, estão a responder o processo em liberdade, enquanto sete continuam em prisão preventiva.
Para além dos 19 argui-

dos, o tribunal irá ouvir 68
declarantes, com destaque
para o antigo Presidente da
República, Armando Guebuza, que, apesar de não estar claro o seu envolvimento
por não ter assinado nenhum
documento e não constar de
nenhuma folha de pagamento das dívidas ocultas, viu
pessoas do seu círculo, incluindo o filho, conselheiro e
secretária particular envolvidos até ao pescoço no mega
escândalo.
Outros declarantes de
peso são Ernesto Gove, antigo governador do Banco
de Moçambique, Adriano
Maleiane, ministro da Economia e Finanças e Isaltina
Lucas, antiga Directora Nacional do tesouro, na altura
dos factos, promovida a vice-ministra das finanças no
primeiro mandato de Nyusi.
No entanto, Filipe Nyusi,
que teve um papel nevrálgico
na contratação das dívidas
ocultas, sendo associado ao
recebimento de um suborno
na ordem de mais de um milhão de meticais para a sua
campanha em 2014, tendo
sido da sua lavra a carta que
solicitava a Manuel Chang
a aprovação da Proíndicus,
não consta como declarante.

A participação do New Man
Os primeiros indícios do envolvimento de Filipe Nyusi começaram a surgir quando os primeiros
documentos por si assinados no
esquema das dívidas ocultas começaram a surgir. Uma das cartas
foi assinada por Filipe Nyusi, na
qualidade de ministro da Defesa a
14.01.2013, solicitando a Manuel

a Credit Suissee como a solução
para financiar o projecto e apresenta como razão o facto de o
valor necessário para a implementação do referido sistema ser bastante elevado. Chega mesmo a dar
a entender que esteve à frente das
negociações com o Credit Suisse.
“Queira Excelência receber

Chang a aprovação do empréstimo a favor da empresa Proíndicus,
no âmbito do Projecto de Monitoria e Protecção da Zona Económica Exclusiva.
Na sua carta, Nyusi apresenta

os meus cumprimentos e a manifestação de apreço pela entrega
abnegada de Vossa Excelência à
missão incumbida. No decurso do
transacto ano de 2012 as Forças de
Defesa e Segurança concluíram o

processo de pesquisa e selecção de
um sistema de Monitoria e protecção da Zona Económica Exclusiva
(ZEE), depois de terem analisado
várias propostas de equipamento
e soluções para lidar com as questões de protecção dos nossos recursos marinhos e das infra-estruturas
envolvidas nas actividades de exploração e prospecção petrolífera”, disse Nyusi.
Prosseguindo, o actual Presidente da República referiu que
“Entretanto, a proposta escolhida
comporta recursos financeiros que
se situam acima das capacidades
financeiras do orçamento geral
do estado (OGE) poder absorver.
Como resultado, iniciou outro
processo de identificação de instituições financeiras internacionais
que estariam interessadas em conceder créditos para financiar esta
solução. Feitas todas as diligências identificou-se a CreditSuisse
(CS) para realizar este desiderato.
Após várias negociações com a
CS, as partes chegaram a um entendimento, que se encontra consubstanciado nos termos de Acordo (TA), em anexo ao presente
documento.
Nesse sentido, vimos pela
presente submeter os termos do
acordo e solicitar V. Excelência o
Ministro das Finanças, na qualidade de Representante da República
de Moçambique, neste caso, para
proceder a assinatura dos mesmos”, conclui.
Continua na pag 23
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Era necessário hastear a bravura
dos novos aliados
Um pouco tarde, mas porque era
necessário hastear a bravura dos novos aliados, legitimar a “escolha certa”
e mostrar o que se pode fazer enquanto a SADC gagueja descoordenada,
o Comandante-Chefe das Forças de
Defesa e Segurança, Filipe Nyusi,
veio finalmente ao público partilhar
os desenvolvimentos que anunciam
uma nova abordagem no combate ao
terrorismo em Cabo Delgado, uma
abordagem que estimula o Presidente
da República, que, muitas vezes, preferiu fazer-se passar por surdo e mudo,
a falar aos moçambicanos sobre o que
realmente está a acontecer na província mais cara e mais sangrenta de Moçambique, neste momento. Mais cara
porque é lá onde está a riqueza somada em mais de USD 60 mil milhões,
num só poço, e a razão de ser mais
sangrenta ninguém precisa explicar.
Nas entrelinhas, foi explícita a
mensagem de que aqueles nossos amigos cúmplices, com certa experiência
no combate ao terrorismo, mas extremamente incapazes e baixos para
edificação de um Estado democrático, vieram reforçar o vigor das nossas
FDS que já estão a somar conquistas
com a recuperação de zonas pertencentes aos terroristas, como é o caso
de Ouasse, um ponto estratégico para
a recuperação de Mocímboa da Praia,
mas também para viabilizar as investidas contra o inimigo noutros distritos.
Ficou ainda na comunicação à Nação a mensagem de que não devemos
nada por sermos ajudados, afinal, é
“uma acção de solidariedade com o
país, que não deve ser vista com qualquer receio por parte dos moçambicanos”. Muito claro, mas fica por se
explicar o porquê de adiarmos tantas
ofertas se nada perdemos!
Ainda nas entrelinhas, entende-se
que, o destacado é um excerto que
tenta desconstruir aquela narrativa
de que a intervenção de Ruanda é um
acordo triangular, onde a França banca as despesas de Ruanda, Moçambique abre as portas do terreno e a
futura fartura do gás compense a boa
vontade dos franceses que não podem
sujar as mãos em terras negras. Ainda

tenta dissimular a ideia de que há cabeças de inimigos de Kagamé como
moeda de troca nesta operação.
Esta narrativa triunfalista, num
momento em que SADC chega a
conta-gotas, depois de muita hesitação de Maputo, reforça a ideia de um
possível sucesso a curto prazo, sem
qualquer intervenção regional, cuja
entrada em Cabo Delgado só foi possível por insistência e não por vontade
do Governo, tendo até havido figuras
próximas do poder político que ridicularizaram o poder bélico da SADC.
E como que evidenciando a força
do grande amigo, ditador, o discurso presidencial fala de sucessos que
anunciam uma nova abordagem, enquanto a SADC vai se mobilizando
para entrar em cena, quando Ruanda
colocou o inimigo a correr.
Fora desse retrato operacional, o
discurso do Presidente da República
à Nação, no último domingo, 25 de
Julho de 2021, descuidou-se de partilhar o plano de assistência humanitária, que apesar de ser uma reclamação pontual, com disparidades entre
os grandes fundos anunciados e a
qualidade de vida dos assistidos.
Os números partilhados sobre o
drama humanitário ilustram a grandeza da ameaça, mas é preciso que
se saiba do que está sendo feito dessas pessoas que estão por detrás desses números, um plano que coloque
a par as organizações humanitárias
que reclamam falta de acessos a mais
seis distritos que acolhem deslocados,
mas que ninguém consegue assistir
devido a dificuldade de acesso que só
pode ser garantido pelo Executivo.
Enquanto não se vence a luta, cá deste lado só nos resta desejar bravura
aos filhos mais queridos desta pátria
que deixaram o conforto das suas casas, despediram-se dos pais, filhos e
esposas e foram abraçar a incerteza
para lutar por esta pátria, ainda que
desconheçam as reais causas e quem
realmente lucra com o sangue de milhares de pessoas. Um daqueles sacrifícios pela pátria que realmente não
tem preço. O resto é conversa para o
boi dormir.
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Oportunistas saqueiam veículos em troços
esburacados da EN1
Malfeitores baldeiam mercadorias em viaturas em marcha lenta

A

A polícia só ajuda a lamentar

s péssimas condições de trânsito devido à degradação da Estrada Nacional Número Um
(EN1), concretamente no troço entre Inchope
e Caia, na Província de Sofala, estão a gerar
algum oportunismo por parte de alguns moradores da
região, que se aproveitam do facto de os automobilistas serem obrigados a reduzir a velocidade, por conta do precário estado da via, para poderem escalar os
camiões e roubarem mercadoria, causando avultados
prejuízos.

Paulo Tivane
É recorrente os automobilistas se queixarem das péssimas condições de vias trânsito, mas o que não se sabia
é que esse problema poderia
criar uma outra preocupação para os transportadores,
nomeadamente, o facto de
sofrerem roubos em plena
marcha.
A EN1 é a espinha dorsal que liga Moçambique do
Sul ao Norte, tornando-se a
maior facilitadora de circulação de pessoas, mercadorias e de cargas em todos os
cantos do território nacional.
Embora desempenhe um papel fundamental para a economia do país, alguns dos
seus troços estão em franco
estado de degradação.
Nos troços onde a estrada
está péssima, há relatos de
roubos de mercadoria perpetrados por desconhecidos,
uma situação que preocupa
sobremaneira os transportadores de carga, pois os

malfeitores escondem-se nas
matas e os roubos acontecem
enquanto os veículos contornam os buracos e obstáculos.
Os camiões de transporte
de mercadorias são os mais
preferidos e, segundo relatos
de algumas vítimas ouvidas
pelo Evidências, os malfeitores escalam o carro em
marcha lenta, desamarram
as cordas, retiram as lonas e
baldeiam tudo que podem.
As mercadorias são selecionadas em função do seu
valor e são arremessados
para as bermas da estrada e
os malfeitores descem antes
que os veículos alcancem as
partes da estrada em bom estado, onde possam retomar a
marcha em alta velocidade.
Por conta deste fenómeno, diversos automobilistas
de transporte de mercadoria dizem ter sofrido inúmeras sanções administrativas
por parte de seus superiores
hierárquicos por não acre-

Contactado pelo Evidências, o vice-presidente da
Associação
Moçambicana
de Motoristas a nível da Província de Sofala, João Dias
Pestos, que por sinal é também camionista, confirmou a
ocorrência regular de roubos
e afirmou ter perdido cinco
sacos de fertilizantes na sua
última viagem para Caia. A
vítima conta que a madrugada e a calada da noite são
os períodos prediletos dos
malfeitores.
Conforme assegura Pestos, os malfeitores aproveitaram-se da lentidão do seu
veículo, em resultado da
degradação da via, para o
seguirem, tendo depois se
apoderado de parte da mercadoria que transportava.
A polícia só ajuda a
lamentar

meliantes são tão ousados
que, por vezes, emboscam
os camiões durante o dia. Os

ditarem que as mercadorias
são saqueadas durante o
percurso.

João Pestos afirma ter
apresentado a preocupação
nas autoridades policiais no
posto de controlo mais próximo do local onde sofreu
o roubo, mas nada foi feito,
senão ajudá-lo a lamentar a
ocorrência de roubos naquele local.
“Logo que percebi que
havia sido roubado, dirigi-

-me ao posto policial mais
próximo, mas a orientação
que tive é que deveria tomar
mais atenção ao travessar
aquele troço e lamentações,
mais nada”, disse indignada
a vítima.
Outra vítima que preferiu não ser identificada revela que escala o troço duas
ou três vezes por cada mês e
conta ter perdido mercadoria
diversa em dias distintos. Na
sua última viagem realizada
no passado dia 06 do mês
corrente, perdeu 15 sacos de
cereais (trigo, milho, arroz e
feijão).
A vítima, que diz estar
cansada de fazer ocorrências
às autoridades e não ver resultados, conta que não valeu
por nada ter se mantido em
alerta durante a travessia da
chamada “zona perigosa”.
Assistiu pelo espelho retrovisor a acção coordenada dos
malfeitores e não podia parar
para não colocar em risco a
sua integridade.
“Os roubos nessa via já
têm barbas brancas, tudo
isso gerado pelo mau estado
da via. Eu perdi 15 sacos de
cereais na minha última viagem para Nhamacharenga
e já reportei essa situação
nas autoridades policiais,

mas nada mudou nesta via”,
Disse
Refira-se que a o troço
Inchope-Caia possui cerca
de 270km, uma distância
que levaria cerca menos de
quatro horas de viagem, mas
devido ao estado de degrada-

Os roubos
nessa via já têm
barbas brancas,
tudo isso gerado
pelo mau estado
da via. Eu
perdi 15 sacos
de cereais na
minha última
viagem para
Nhamacharenga
e já reportei
essa situação
nas autoridades
policiais, mas
nada mudou
nesta via.
ção da via os automobilistas
levam mais de seis horas.
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Tribunal de Sofala embarga obra que periga aterragem segura de voos

Conselho Municipal da Beira e Aeroportos de
Moçambique trocam acusações

O

ciente de que havia um litígio,
achamos que era da competência
dele, vendo a progressão num espaço de construções, reagir”.

Tribunal de Sofala embargou, na cidade da
Beira, um edifício de dois pisos construído
sem o aval do Conselho Municipal, numa
zona reservada a equipamento de navegação aérea. O edil da Beira, Albano Carige, acusou
a empresa, Aeroportos de Moçambique (AdM) de ter
negociado com o proprietário do edifício, um agente
comercial, sem sua autorização. Porém, a AdM diz
ter enviado uma nota de reclamação sobre a existência deste edifício, através de uma carta enviada no dia
17 de Março de 2020, mas não avança que recuou da
reclamação quando lhe foi prometido um pagamento
anual de um milhão de meticais.

A mão demolidora do
tribunal

Jossias Sixpence- Beira
O tribunal judicial da província de Sofala embargou a obra
de construção de um edifício comercial, construído numa aréa
reservada e pertecente a AdM,
constituindo um perigo para navegação aérea, já que pode interferir na comunicação entre os pilotos de aviões e os controladores
de voos.
Tudo começou com a visita de trabalho da vice-ministra
dos transportes e comunicações,
Manuela Ribeiro, na cidade da
Beira, onde se insurgiu contra a
construção do edifício, por entender que o edifício constitui um
perigo para a navegação aérea,
pois a sua localização interfere
na comunicação aérea e põe em
causa os esforços do Governo na
certificação do Aeroporto Internacional da Beira. “A comunicação pode chegar de forma deficiente ao piloto de uma aeronave
e desviar para rotas perigosas que
podem culminar com acidentes
aéreos. A solução passa pela sua
demolição”, disse a governante.

Trata-se do edifício que se
situa no Bairro do Vaz, na área
municipal da Beira. De acordo
com o presidente do Conselho
Autárquico, Albano Carige, este
edifício não tem aval do Conselho Municipal para sua construção, e acusou a empresa, Aeroportos de Moçambique, de ter
negociado com o proprietário do
edifício.
No entanto, a Aeroportos
de Moçambique diz ter enviado
uma nota de reclamação sobre a
existência deste edifício, no dia 17
de Março de 2020, denunciando
a existência ilegal de um edifício
no seu espaço e solicitando uma
demolição imediata.
AdM não demoliu a obra
depois que foi prometido
um milhão de meticais
Após o Conselho Municipal
ter respondido positivamente ao
pedido dos Aeroportos de Moçambique, quando aguardava os
mecanismos legais para o efeito,

com urgência, tal como havia solicitado, os AdM voltaram a solicitar o adiamento da execução
do embargo e demolições das
obras que já estavam marcados
para dia seguinte, por estes terem entrado em concenso com
o proprietário e ficou acordada a
permanência do edifício em troca de um milhão de meticais que
deveriam ser canalizados anualmente a favor dos Aeroportos de
Moçambique. O contrato fazia
menção da área ocupada e o negócio foi fechado pelo Presidnete
do Conselho de Adiministração
de AdM, Emmanuel Chaves e o
Representante da empresa dona
da obra. O primeiro pagamento
depois da assinatura de contrato
foi de 600 mil meticais.
Reagindo à volta desses desenvolvimentos, o Aeroporto Internacional da Beira congratulou
a decisão do Tribunal Judicial de
Sofala de embargar as obras de

construção de um edifício comercial, erguido na zona aeronáutica.
De acordo com o director do
Aeroporto Internacional da Beira, Domingos Rodrigues, é sensata a decisão do Tribunal, uma
vez que o edifício foi construído
na zona proibida e está a pôr em
causa a segurança aérea.Domingos Rodrigues fala de negligência
por parte do Conselho Municipal
da Beira, que deixou a empresa
chinesa construir um imponente
edifício, sem nenhuma autorização e na zona proibida.
“No contrato está referido
que estavam a ser construidos
oito armazéns de altura baixa,
não pressupunha um edifício.
E o contrato deixou claro que
qualquer obra de beneficiação,
do que existe, tinha que ser solicitada a Aeroportos de Moçambique. Havendo um processo em
curso e a entidade reguladora,
que é o Conselho Municipal,

O facto é que o Tribunal Judicial da província de Sofala, através da sua Primeira Secção Cível,
e a pedido do Ministério Público,
com base numa providência cautelar, não ficou indiferente e embargou a obra.
Na altura em que a obra foi
embargada, os seus proprietários
estavam ausentes, por isso a notificação foi entregue a um dos
trabalhadores.
“Como se sabe, a providência
cautelar ocorre para prevenir a
ocorrência de danos ou prejuízos.
E, neste caso em concreto, tem a
ver com vidas humanas, ou seja,
aquele edifício pode colocar em
causa o tráfego aéreo e, em última instância, pode causar tragédias”, explicou António Charles,
porta-voz do Tribunal Judicial de
Sofala.
A seguir ao embargo, o tribunal vai marcar a audiência
do contraditório, que é para dar
oportunidade ao proprietário do
edifício de se explicar. “O proprietário deverá apresentar as
provas documentais e outros elementos de prova. Depois desse
processo, o tribunal deverá decidir se irá revogar ou continuar
com a providência que decretou.
Isto é, sairá uma decisão definitiva da providência. O resto da
discussão jurídica da matéria será
na sede do tribunal.”

Seis funcionários da AT respondem pela exportação ilegal de
76 contentores de madeira

A

Procuradoria Geral da República (PGR) informou, na semana passada, que no âmbito da instrução do processo n° 16/P/02/2020, relacionado
com a exportação ilegal de 76 contentores, para
China, contendo madeira em toro e toro esquadriada
apreendidos, e que haviam sido confiados pelo Tribunal
Judicial da Província de Cabo Delgado, sob proposta da
Agência Nacional Para o Controlo da Qualidade Ambiental
(AQUA), à Empresa Feishang Resources Africa, Lda, foram
constituídos nove arguidos, designadamente oito indivíduos e a empresa Feishang.
Destes, um representante da
empresa Feishang é de nacionalidade chinesa, enquanto oito

são moçambicanos, dos quais 6
funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique afectos

ao Terminal Internacional Marítimo (TIMAR) – Pemba e um
colaborador da referida empresa
chinesa. Dos arguidos, quatro estão em prisão preventiva, um em
liberdade provisória mediante pagamento de caução e quatro em
liberdade.
De acordo com o comunicado da PGR, no dia 19 de Julho
de 2021, foi deduzida a acusação
contra os arguidos supracitados e
remetida ao Tribunal Judicial da
Província de Cabo Delgado para
subsequentes trâmites processuais, por haver fortes indícios da

prática dos crimes de desobediência; abuso de confiança; exploração ilegal de recursos florestal;
contrabando; descaminho; falsificação de documentos autênticos
ou que fazem prova plena; uso de
documentos falsos e associação
para delinquir.
O documento refere ainda
que parte da madeira ilegalmente exportada, concretamente 66
contentores, foi recuperada e
trazida de volta à Província de
Cabo Delgado. “A Procuradoria
Provincial da República-Cabo
Delgado, o Ministério da Terra e

Ambiente e com apoio da Linha
de Navegação Marítima, estão a
encetar diligências para reaver
os 10 contentores, em falta, bem
como a descoberta de outros envolvidos no processo de exportação ilegal dessa madeira, cuja
investigação mostrou-se complexa”, lê-se no comunicado.
Para o efeito, foi ordenada a
extração de cópias e instaurado
o processo autónomo registado e
autuado sob o n°108/02/P/2021,
correndo seus trâmites na Procuradoria Provincial da República-Cabo Delgado.
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Corrupção passiva

Tribunal Judicial da Beira condena jornalistas a
18 meses de prisão

O

Tribunal Judicial da cidade da Beira
condenou, semana passada, os jornalistas
Jorge Malangaze e Arsénio Sebastião a 18
meses de prisão, uma pena convertida
em multa, por corrupção passiva. Os
réus teriam, de acordo com acusação, em Junho do ano
passado, aquando do exercício das suas funções, aceitado
suborno de um estabelecimento que vendia bebidas
alcoólicas acima da hora, violando deste modo o Estado
de Emergência. Depois de analisar o procedimento
judicial que determinou a sentença, o MISA-Moçambique
denunciou a existência de manipulação, encenação e abuso
de poder para fins privados, uma vez que há elementos
que não foram tidos em conta pelo Tribunal.

Jossias Sixpence- Beira
No dia 5 de Junho de 2020,
às 18 horas, quando os acusados
passavam no estabelecimento comercial designado Monte Verde,
pertencente a um empresário e
actual deputado da Assembleia
da República pela bancada da
Frelimo, Manuel Rodrigues Romissone, constataram uma movimentação estranha e decidiram
entrar. Foi quando apuraram que
se encontravam clientes a consumirem bebidas alcoólicas, acima
da hora, enquanto vigorava o

Decreto Presidencial 26/2020,
18 de Maio referente ao Estado
de Emergência.
Arcénio Sebastião, correspondente da DW na província de
Sofala, e Jorge Malangaze chegaram a ser detidos no âmbito
do processo, em Junho de 2020,
acusados de terem recebido um
suborno de cinco mil meticais
para não denunciar a violação.
É que após terem constatado
esta situação, os réus contactaram o proprietário, que, por sua

vez, agendou o contraditório
para dia seguinte. Tal contraditório nunca chegou a acontecer.
Mais estranho ainda, é que nas
sessões de audição que passaram,
o queixoso não compareceu,
nem se quer deu um depoimento ao Tribunal e ao Ministério
Público.
Mas para o Tribunal, os elementos de prova acima conjugados com as declarações do denunciante foram suficientes para

determinar a sentença. É que, na
interpretação do Tribunal, no
lugar de ouvir o contraditório,
os jornalistas aproveitaram-sedo
facto para persuadir o denunciante a pagar o valor de cinco
mil meticais em troca de não
publicação da matéria que dava
conta do acto.
“Há algo estranho, porque
nas três sessões de audição, o
queixoso não compareceu, nem
sequer deu um depoimento ao

tribunal e ao Ministério Público.
É estranho a juíza ter decidido
condenar-nos”, disse Arcénio
Sebastião.
“Temos de respeitar a decisão, mas o advogado prometeu
recorrer da sentença, porque
desde o princípio exige que haja
aqui uma perícia que prove que
o valor teria sido recebido”,
acrescentou.
Por seu turno, o representante do MISA, Rodrigues Tato,
lança duras criticas à decisão,
“para nós esta sentença representa um duro golpe para comunicação social, porque todos
soubemos o que aconteceu naquelas datas e se os jornalistas
estivessem para extorquir não seria naquele espaço para ceder os
valores” disse Tato, que ainda na
sua intervenção acredita na administração da justiça que, após
recorrer a sentença, fará uma
analise minuciosa do caso pondo
em conta varias perícias que não
foram devidamente usados para
trazerem resultados satisfatórios
de modo a se inverter a actual
decisão tomada pelo tribunal.

PUBLICIDADE

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique. Km 12.Talhão no 31 e 22 Telef. 21759814. Email: makate@tdm.co.mz

POLITICA

27 DE JULHO DE 2021

11

Pedidos de concessões mineiras aumentam à margem do conflito em Cabo Delgado

Raimundo Pachinuapa e sócio detêm o maior
número de concessões de exploração mineira

N

o estudo intitulado “Pedidos de Concessões
Mineiras aumentam à medida que intensifica
o conflito armado em Cabo Delgado”, o Centro
de Integridade Pública (CIP) denuncia os
senhores das licenças de exploração mineira
em Cabo Delgado. Da análise feita pelos investigadores,
concluiu-se que Raimundo Domingos Pachinuapa, veterano
da luta de libertação nacional e membro da Frelimo, e
seu sócio Asghar Fakhraleali detêm o maior número de
concessões de exploração mineira na província de Cabo
Delgado, através da empresa Mwiriti Mining, Limitada.

Evidências
O documento publicado
pelo CIP, no dia 20 passado, começa por aclarar que a
ocultação da identidade das
pessoas que realmente se beneficiam da exploração dos recursos naturais acarreta altos
riscos de corrupção, lavagem
de dinheiro e evasão fiscal no
sector extractivo. Apelando
que o país deve evitar cair
nesta situação, que em muitos
casos, pouco ou quase nada
se sabe sobre os beneficiários
últimos das licenças. Às vezes,
a identidade pode também ficar oculta por detrás dos chamados “testas de ferro” que se
assumem como os verdadeiros
donos das licenças, quando na
verdade representam “pessoas
politicamente expostas (PEP,
na sigla em inglês)”.
O resultado indica que a

primeira empresa com mais
concessões é Mwiriti Mining,
Limitada., pertencente a
Raimundo Domingos Pachinuapa, com 60%, e Asghar
Fakhraleali, 40%. O estudo
concluiu, igualmente, que esta
apresenta-se como a empresa com o maior número de
concessões mineiras em Cabo
Delgado, 7%.
Depois segue a segunda
com mais concessões, a empresa Cabo Delgado Inertes e
Minerais, Sociedade Unipessoal, Limitada, pertencente a
Macara Samido, com 4%. “As
concessões da Mwiriti Mining,
Limitada destinam-se à exploração de ouro no distrito de
Montepuez e as concessões da
Cabo Delgado Inertes e Minerais, Sociedade Unipessoal,
Limitada têm como finalidade

a exploração de pedra e areia
de construção nos distritos de
Palma, Mecufi, Pemba e Metuge”, lê-se no estudo.
De acordo com o estudo, a
Mwiriti Mining, Lda. tem participações indirectas em outros
projectos, como é o caso da
exploração de Rubi, através
da Montepuez Rubi Mining.
Durante o levantamento, o
CIP contabilizou 113 concessões mineiras em Cabo Delgado, detidas por 83 empresas.
Do total das concessões, o relatório refere que a empresa
Mwiriti Mining Limitada detém oito concessões mineiras,
o que significa que sozinha

controla 7% do total das concessões da província de Cabo
Delgado.
É um cenário que indicia o
significativo poder da Mwiriti
Mining Limitada no mercado
das concessões mineiras, o que
pode ser prejudicial para todo
o sector. “Se uma empresa
num conjunto de 83 tiver poder sobre o mercado, poderá
influenciar as suas dinâmicas
ao seu belo prazer, em prejuízo do país e os seus interesses
serem confundidos com o interesse de todos os intervenientes no sector”, critica o CIP
em relatório.
Ainda assim, o estudo re-

vela que parte considerável
das empresas identificadas
têm o seu domicílio fiscal nas
Maurícias, país considerado
paraíso fiscal. É o caso mesmo
das empresas Mwiriti Mining,
Limitada, de Raimundo Domingos Pachinuapa e Asghar
Fakhraleali com registo fora
de Moçambique.
Considerando que a
tendência de registo de empresas fora de Moçambique
verifica-se numa parte considerável das empresas identificadas cujo domicílio fiscal
são as Maurícias, o CIP diz
ser questionável o facto de cidadãos moçambicanos, com
foco no desenvolvimento no
país, abrirem empresas com
domicílio fiscal num país estrangeiro, mas operando em
Moçambique.
“Esta forma de actuação
pode revelar intenção deliberada de ocultação da sua
identidade em relação aos
seus interesses na exploração
de recursos mineiras que pode
advir dos conflitos de interesse
já previstos na lei de probidade pública e, como forma de
contornar, optam por registar
as empresas fora de Moçambique”, conclui o estudo.

CDD promete submeter uma petição para contestar
resolução do INCM

O

director do Centro para a Democracia e
Desenvolvimento (CDD) Adriano Nuvunga,
revelou, na semana finda, que a sua organização
já está a preparar uma petição para contestar a
resolução n.º 13/CA/INCM/2021 do Instituto
Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM) que
limita as operadoras de telefonia móvel de conceder bónus e
promoções para os seus clientes.

Falando à TV Sucesso,
Nuvunga classificou de inadmissível a intenção do INCM
e prometeu que o CDD vai
submeter uma petição, sem
no entanto, avançar muitos
detalhes.
No entanto, numa tentativa de limpar a sua imagem
bastante beliscada, o INCM
convocou a imprensa na pas-

sada terça-feira, para justificar
a sua intromissão no negócio
das operadoras de telefonia
móvel.
Disse que limita as promoções e bónus a 50 porcento do
valor de bónus para proteger
as empresas que não estavam
a conseguir pagar os seus
compromissos de interligação.
Revelou que devido a promo-

ções ilimitadas, as operadoras
não conseguiam investir em
infra-estruturas.
Em comunicado, o INCM

refere ainda que a oferta do
bónus de forma continuada
e ilimitada tem as seguintes
consequências: incapacidade

de os operadores continuarem a expandir a rede para
zonas não cobertas; limitação
dos operadores de inovar na
rede; dificuldade de melhorar
a qualidade do serviço (QoS)
prestado aos consumidores; e
dificuldade de pagamento de
tarifas de interligação entre os
operadores.
Na verdade, tal como
avançamos na semana passada, esta medida visa essencialmente proteger a defunta Tmcel, que é a única empresa que
não conseguia honrar com os
seus compromissos de interligação e que não tem estado
a investir em infra-estruturas
nos últimos anos.
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L. De Almeida, A. Sumbana, B. Chirinda e D. Simango
recorreram e continuam impunes
Em Março de 2019, o tribunal condenou, só para o
inglês ver, Amélia Sumbana,
antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos
da América e membro influente do partido Frelimo, a 10
anos de prisão maior, acusada
da prática dos crimes de peculato, abuso de cargo e função e
branqueamento de capitais. A
arguida devia indemnizar o Estado moçambicano em mais de
17.300.000,00 meticais.
Amélia Sumanda, que já
foi deputada da Assembleia da
República, pelo partido Frelimo, é acusada de ter ordenado
a emissão de cheques para fins
pessoais, alegando que se destinavam a efectuar pagamentos de obras de reabilitação da
residência oficial e compra de
bens para o funcionamento da
missão diplomática.
Igualmente é acusada de
ter solicitado, indevidamente,
reembolsos de passagens da
classe executiva para viagens
que tinha efectuado na classe económica, tendo o juiz da
causa concluído que houve
dolo.
Mais uma vez, tal como
em outros processos de grande
corrupção, muitas vezes envolvendo membros seniores do
governo e do partido no poder,
Amélia Sumbana accionou
recurso e segue há dois anos

David Simango
ao Estado moçambicano no
valor de 8.661.568,00 Mts,
acabou recorrendo e está em
casa.
Bernardo Chirinda foi
acusado e condenado por ter
praticado 23 crimes de peculato, ocorridos entre 2003 a
2012, durante a sua missão na
Rússia. Para além de ordenar
ajudas de custos para si mesmo
em viagens, mandava comprar
bebidas alcoólicas, materiais de
beleza, roupas e outras quinquilharias com dinheiro dos
cofres do Estado.
O último beneficiário da
“cláusula de impunidade” foi

Amélia Sumanda
impunemente.
Quem também teve a mesma sorte foi Bernardo Chirinda, antigo embaixador de Moçambique na Rússia, que, após
ser condenado a uma pena de
10 anos e oito meses de prisão
efectiva e uma indemnização

David Simango, que, recentemente, após ser condenado
a uma pena de um ano e seis
meses de prisão e 15 meses de
multa, a taxa diária de um salário mínimo, pelos crimes de
Aceitação de Oferecimento ou
Promessa e Abuso de Cargo e

Função, também recorreu da
decisão do tribunal e segue
impune.

pode ser feito para garantir
celeridade, bem como resgatar
a imagem do Tribunal Supremo e de recurso considerados
literalmente “cemitérios de
processos”.
Entre vários aspectos, procuramos saber qual é o período
médio para o julgamento de
recursos ao nível do Tribunal
Supremo e dos tribunais de recursos? Se é razoável que um
processo julgado e com sentença condenatória leve mais de
quatro anos para ter o veredicto final?
Procuramos saber de casos
envolvendo antigos dirigentes
como Setina Titosse, Lino de
Almeida, Amélia Sumbane e
agora David Simango que estão a criar a ideia de que a justiça é só feita para os fracos.

que vai iniciar”, destacou Pedro Nhatitima.
Apesar de termos esclarecido que o nosso trabalho não
tinha nenhuma relação com o
caso das dívidas ocultas, Nhatitima recusou-se a dar mais detalhes alegando “o ser humano
depois começa a cogitar outras
coisas. É mais por esse processo
que está ai a vir”, sentenciou.
Um vazio legal(izado)
Para Elvino Dias, a ausência de um prazo para o julgamento de recurso acaba abrindo um vazio que é, muitas
vezes, usado pelas elites ligadas
ao partido no poder quando
são condenados, para se manterem impunes.
“Infelizmente não existem

Tribunal Supremo não
fala para não influenciar
o caso das dívidas ocultas
A 02 de Julho corrente, o
Jornal Evidências expediu dois
pedidos de informação ao Tribunal Supremo e ao Tribunal
Superior de Recurso com vista

A entrevista
não vai ser
possível porque
achou-se não
oportuno nesta
fase como vai
dar início o
julgamento das
dívidas ocultas.
Se calhar numa
outra altura
poderemos
falar, para não
influenciar o
processo que
vai iniciar.
a apurar as principais razões
por detrás da demora no julgamento dos recursos e o que

Bernardo Chirinda
Cumpridos os 21 dias estabelecidos por lei, o Evidências
voltou a contactar as duas entidades. Em resposta, o Tribunal Superior de Recurso da
Cidade de Maputo remeteu
qualquer esclarecimento ao
Tribunal Supremo, que, por
sua vez, através do respectivo
porta-voz, Pedro Nhatitima,
escusou-se a prestar declarações, alegadamente para evitar
influenciar o processo das dívidas ocultas.
“A entrevista não vai ser
possível porque achou-se não
oportuno nesta fase como vai
dar início o julgamento das dívidas ocultas. Se calhar numa
outra altura poderemos falar,
para não influenciar o processo

prazos. Tanto o código do processo penal, como o código do
processo civil não fixam prazo
para os tribunais superiores de
recursos, nem para os tribunais
onde se recorre, o que faz com
que muitos indivíduos recorram a esta figura para poderem
escapar a uma decisão que não
lhes seja favorável”, disse Dias,
acrescentando que, porque a
elite política conhece a fragilidade e a realidade moçambicana, quase sempre recorrem.
Comentando sobre o caso
Titosse, Dias disse que é uma
excepção, porque não há memórias recentes de um processo tratado de forma célere, envolvendo uma figura ligada ao
partido no poder e ao Governo.

POLITICA

27 DE JULHO DE 2021

13

Bispo de Pemba apela para respeito pelos
direitos humanos

O

s ataques dos insurgentes na província de
Cabo Delgado provocaram uma crise humanitária sem precedentes. As Nações
Unidas estimam que mais de 700 mil pessoas encontram-se nos centros preparados para albergar deslocados. O Bispo da diocese de Pemba, António Juliasse Sandramo, teme o desaparecimento da
ajuda humanitária. Por outro lado, Sandramo apela
as forças estrangeiras que se encontram no teatro das
operações para respeitarem os direitos humanos.

Duarte Sitoe
Recentemente um contingente de militares ruandeses
chegou a Moçambique para
reforçar as Forças de Defesa e
Segurança no teatro das operações em Cabo Delgado, enquanto se espera pela chegada
da força conjunta da SADC.
Olhando para o actual cenário que se verifica em Cabo
Delgado, Juliasse Sandramo
pediu aos militares estrangeiros o respeito pelos direitos humanos, alertando sobre o risco
de agravamento da violência.
“Toda a acção que deve
ser feita pelas forças militares
estrangeiras é no sentido de
restituir a paz e nada mais do
que isso e deve ser feito no res-

Toda a
acção que
deve ser feita
pelas forças
militares
estrangeiras é
no sentido de
restituir a paz
e nada mais
do que isso e
deve ser feito
no respeito
à vida da
pessoa
humana.
peito à vida da pessoa humana”, afirmou Sandramo, para
depois defender que a intervenção militar estrangeira não
deve resultar na perpetuação
da violência e cometimento de

abusos contra a população.
“Que a violência não
continue e que tudo isso não
provoque mortes de pessoas
humanas. A nossa província de
Cabo Delgado entrou para um
novo ciclo em relação a esta
violência que vivemos, que é o
ciclo que foi inaugurado com a
entrada de forças estrangeiras
para apoiar as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique no enfrentamento desta
situação. É um novo ciclo em
que nós só estamos a ver o começo, mas não sabemos qual
vai ser o curso e nem sequer
também o fim”, referiu
A Diocese de Pemba continua activa no que à defesa dos
deslocados diz respeito. Recentemente, o administrador
da diocese de Pemba, António
Sandramo lançou um alerta
para o perigo da criação da indústria de sofrimento que pode
nascer das ajudas humanitárias. Sandramo apela que os
fundos que são doados sejam
canalizados para os deslocados.
“Quando há situações de
sofrimento, pode ser criada
uma indústria do sofrimento,
que se aproveita do sofrimento
do povo. A indústria do sofrimento pode ser montada por
organizações de apoio humanitário, através da instalação
de estruturas de funcionamento pesadas e que pagam salários elevados aos seus trabalhadores. Estas entidades podem
canalizar mais recursos para
a sua máquina do que para as
populações em situação de necessidade”, declarou o bispo da
diocese de Pemba.
Se por um lado, António
Juliasse Sandramo considera que as vítimas da violência
armada na província de Cabo
Delgado devem ter prioridade no acto da distribuição das
ajudas vindas do exterior, por
outro considera que a disponibilidade de bens para a ajuda

humanitária pode atrair a tentação de desvios, num país com
níveis de corrupção endémicos.
“Este risco de desvio de ajuda humanitária existe, com os

níveis que nós temos de corrupção em Moçambique, isso nos
leva a acreditar que o risco se
torne maior. O país deve trabalhar para que as ajudas anun-

ciadas em nome dos deslocados
de Cabo Delgado sejam verdadeiramente orientadas para minorar o sofrimento deste povo e
nada mais do que isso".
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Há interesses estranhos em proteger ATCM e prejudicar a Federação

Gilberto Mendes tem filhos e enteados no
ATCM é jogador, árbitro, regulador e fiscal do desporto motorizado

O

secretário de Estado de Desporto, Carlos Gilberto Mendes, é acusado de ingerência na gestão do desporto motorizado no país, ao favorecer actos ilegais praticados pelo Automóvel & Touring Clube de
Moçambique (ATCM) e ter um papel estranho no litígio que opõe
aquele clube à Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo (FMAM). Entre os pecados, Gilberto Mendes autorizou e participa de provas ilegais organizadas pela ATCM, ignorando uma providência cautelar que proíbe aquele clube de organizar campeonatos. Aquele clube com bastante influência
sobre a elite nacional chegou a conseguir forçar a suspensão do reconhecimento da
federação. Contudo, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
recuou no passado dia 30 de Junho, reconhecendo a FMAM e devolvendo à normalidade as suas actividades. Ao Evidências, o secretário de Estado de Desporto negou estar a favorecer uma das partes. Diz haver espaço para coexistência de duas
organizações filiadas à FIA e os clubes podem organizar as provas que quiserem,
obedecendo às regas.

Evidências
Depois de muitos anos de
avanços e recuos, os clubes e
praticantes do desporto motorizado no país conseguiram
estabelecer, em 2019, a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, um
organismo que, desde que foi

assinado pelo então ministro
Joaquim Veríssimo. No mesmo
ano, o gabinete do ministro do
extinto Ministério da Juventude e Desportos reconheceu a
FMAM que passou a constituir-se como entidade com competências para representar o país

puto, com um terreno que está
no meio da cobiça de grandes
interesses da elite moçambicana, continua estranhamente a
praticar actos próprios de uma
federação, uma acção que é
chancelada pessoalmente pelo
secretário de Estado de Despor-

automobilismo ou motociclismo ou
qualquer outra que tiver calendarizado, que à luz da lei dependa da

autorização da respectiva federação.
Para contornar a proibição, a ATCM recorreu ao seu

Gilberto Mendes não tem comp

constituído, vem sendo boicotado por parte da ATCM, com
o apadrinhamento de alguns
membros do Governo, inviabilizando o exercício normal de
suas actividades.
A referida federação foi reconhecida pelo Governo, através do Ministério da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, em 07 de Outubro de
2019, num despacho na altura

a nível nacional e internacional
na modalidade de desporto
motorizado.
Mas, apesar de o Governo,
através do despacho nº49/GABMJD/2019, datado de 11 de
Setembro, da Direcção Nacional de Desporto, ter anulado
a credencial datada de 30 de
Outubro de 2007, que conferia
à ATCM o estatuto de Federação, este clube sediado em Ma-

to, Gilberto Mendes.
Vendo que a ATCM continuava a praticar provas sem
observância dos regulamentos e sem consultar a FMAM
para competentes autorizações,
inspecções e homologações, a
federação intentou uma providência cautelar que proíbe
o clube, dirigido pelo jurista
Rodrigo Rocha, de organizar
competições desportivas de

Há uma ingerência clara do secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes na gestão da modalidade,
quando a Lei de Desporto deixa claro
que compete tão-somente ao Governo
promover a organização e o desenvolvimento das actividades desportivas e o
fomento do associativo desportivo.
O artigo 19 da Lei do Desporto
confere, entre outras, às federações a
competência de “promover, dirigir,
coordenar e regulamentar a prática da
respectiva modalidade”, o que deixa
claro que a prática da modalidade é regulada pelas federações e não os clubes
como é o caso da ATCM.
Neste momento, com o aval de Gilberto Mendes, a ATCM desempenha
as funções de promotor, competidor,
árbitro, regulador e fiscal, o que coloca
em causa inclusive a transparência das
provas.
“A ATCM inspecciona e homologa
sua própria pista, faz inspecção desportiva para os atletas, equipas e árbitros,
quando tudo isso é competência da Federação. Eles até podem organizar as
provas, mas tem que mandar as datas
para serem homologadas pela federação e pedirem a inspecção do circuito

para vermos se as medidas de segurança estão todas tomadas. A inscrição de
atletas e a formação dos directores de
provas devem ser feitas pela federação
como regulador”, reclamou Bruno
Campos.
Gilberto Mendes chegou a declarar
aos microfones da Rádio Moçambique
que a federação foi extinta e que a Secretaria de Estado por si dirigida estava
a se preparar para formar uma comissão administrativa para gerir a modalidade, o que não constitui a verdade,
pois havia somente uma comunicação
de suspensão provisória.
Aliás, depois da devida análise dos
factos, o Ministério da Justiça acabou
por levantar a suspensão da eficácia do
acto de reconhecimento da FMAM,
repondo-se assim o seu normal
funcionamento.
Neste momento, todos os clubes
nacionais do automobilismo e motociclismo estão filiados à federação, menos
o ATCM. O favorecimento de Gilberto
Mendes ao ATCM está evidente em
várias declarações que deu à imprensa,
chegando a sugerir a existência de duas
federações no país, o que levanta algumas desconfianças.

CENTRAIS

27 DE JULHO DE 2021

15

o desporto motorizado
espanto, recebi uma certidão que
não atesta nenhum acto administrativo. A partir daí apercebi-me que há aqui algum esquema
engendrado politicamente para
nos prejudicar. Mesmo com essa
suspensão conseguimos entrar na
FIM. Rodrigo tentou ir lá inviabilizar-nos, mas o presidente da
FIM deu-nos razão”, denunciou
Campos.

Inconformado com a decisão
de suspensão do acto de reconhecimento, a FMAM recorreu junto
do Tribunal Administrativo, mas
antes mesmo de se julgar o recurso, o Tribunal negou o provimento do pedido de suspensão do
acto administrativo de reconhecimento da FMAM interposto pela
ATCM, retirando a eficácia do
acto praticado por Helena Kida.

Ouvida pelo Evidências, a
ministra Helena Kida disse que
agiu apenas em resultado do acto
administrativo interposto pela
ATCM, citando o ministério.
Contudo esclareceu que após o
Tribunal Administrativo julgar
improcedente o pedido do queixoso (ATCM), foi levantada a
suspensão e foi reposto o funcionamento normal da federação.

“Nossa preocupação é que a federação nos traga
campeões nacionais”

“padrinho”Gilberto Mendes para
obter uma autorização para realização de provas particulares no

ATCM, estando desde Outubro de
2020 a realizar provas à revelia da
federação.

petências para autorizar provas
Um processo com contornos
estranhos
Por causa do processo administrativo movido pela ATCM contra o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJACR), aliada a
alguma pressão de grupos de interesses
ligados à elite política, a ministra Helena Kida decidiu suspender provisoriamente o acto de reconhecimento da
FMAM em Novembro de 2020, curiosamente na mesma altura em que esta
preparava-se para entrar na Federação
Internacional de Motociclismo (FIM)
em Dezembro de 2020.
“É estranho que a suspensão, assinada pela ministra, é feita a 25 de
Novembro de 2020, porque eles sabiam que estávamos prestes a entrar
na FIM. Eu não sei o que montaram
porque o processo foi tão nebuloso que
nós só recebemos a suspensão quase 20
dias depois do despacho. Não recebemos essa suspensão aqui, mas por via
de um e-mail da FIM, no dia 02 de
Dezembro, a alertar e a procurar saber
o que estava a acontecer. Nós só recebemos formalmente a comunicação

da suspensão no dia 14 de Dezembro,
quase um mês depois”, lamentou o
presidente da FMAM, Bruno Campos.
A carta com cópia, à Secretaria de
Estado do Desporto e os Serviços Notariais, chegou estranhamente em tempo útil à ATCM, que através do seu
dirigente máximo, Rodrigo Rocha foi
levada em mãos à Federação Internacional de Motociclismo, na Suíça, antes da própria FMAM ser oficialmente
notificada.
“Quando eu recebo esta suspensão com a fundamentação baseada
no processo 168/2020-1ª, dirigi-me
ao tribunal administrativo para obter
a certidão do processo e para o meu

Em resposta, o secretário de
Estado dos Desportos, Gilberto
Mendes refutou todas acusações,
rotulando-as de fofocas. Mais
adiante, referiu que órgão por
si dirigido não favorece somente
ao ATCM, mas sim a todas as 23
federações legalmente reconhecidas no país.
Questionamos como é que
se justifica que um clube tenha
competências de regulador,
competidor, juiz e inspector.
Mendes respondeu dizendo que
“a secretaria de Estado está aqui
para regular o Desporto no seu
todo e o ATCM é um clube que
no passado teve essa categoria
de federação, mas qualquer clube pode realizar as provas que
quiser, estabelecendo para tal as
regras que quiser, só não pode
organizar nem os campeonatos
nacionais, provinciais, nem a
taça de Moçambique”.
No seu entender, as tarefas
das federações são organizar
provas nacionais de forma a trazer campeões. Sobre a entrevista em que chegou a referir que
a federação foi extinta, Mendes
diz ter caído nas armadilhas das
perguntas de jornalistas, mas
não é o que quis dizer.
“Vocês nessas vossas perguntas, como sempre, perguntaram-me e eu disse que se houvesse
suspensão eu já teria nomeado
uma comissão administrativa
e um dia desses poderá acabar
por acontecer. Nós não poderemos continuar a ter uma federação que em dois anos nunca
organizou provas. É manchete
nos jornais, mas nunca trouxe
campeões. A diferença é que a
ATCM está a organizar provas e
você quer fazer luta e guerrear
com o dono da pista”, declarou
Gilberto Mendes.

Como tudo começa
Devido à falta de uma federação de automobilismo e motociclismo, havia dificuldades para
os atletas nacionais obterem credenciais para participarem em
competições internacionais da
modalidade. Bruno Campos e
outros amantes da modalidade
solicitaram junto do então director Nacional de Desporto, a
credencial que conferisse a uma
entidade o papel para facilitar a
vida dos competidores.
Foi nessa senda que a Direcção Nacional de Desporto
fez uma credencial conferindo
ao Automóvel & Touring Clube de Moçambique (ATCM) o
estatuto de Federação, para que
esta representasse o país fora de
portas, enquanto se criavam as
bases para o estabelecimento
de uma federação propriamente
dita.
A referida credencial é datada de 30 de Outubro de 2007
e com base nesta a ATCM conseguiu registar-se junto daquele
organismo reitor da modalidade
a nível internacional.
E porque o vazio sempre
persistiu, em 2010, nas vésperas
dos Jogos Africanos realizados
em Maputo, houve uma primeira tentativa de criação da Federação de Automobilismo, no entanto, o processo acabou sendo
inviabilizado pelo ATCM.
O processo veio a ser retomado oito anos depois, quando os clubes do país, incluindo
o ATCM, juntaram-se para a
criação da Federação, tendo
sido elaborada toda a papelada
inicial, assinada inclusive pela
própria ATCM. No entanto,
tudo muda quando Rodrigo Rocha manda um draft de Estatutos

da Federação que favoreciam o
ATCM, dando poderes à Mesa
da Assembleia e não à direcção.
E porque os outros membros
não concordaram e decidiram
rever o documento, a ATCM,
decidiu boicotar o acto. Mesmo
assim, o processo seguiu e em assembleia foram aprovados os estatutos e eleitos os órgãos sociais.
Já com a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo (FMAM) constituída,
o Governo, através de um despacho da Direcção Nacional do
Desporto, datado de Setembro
de 2019, decidiu anular a Credencial que conferia estatuto de
federação ao ATCM, por violar
os termos do número 1 do artigo 53 da Lei de Desporto. Em
seguida passou-se, em Outubro
de 2019, uma credencial a favor
da FMAM, como única entidade que representa o país a nível
nacional e internacional.
No entanto, a ATCM nunca
aceitou subordinar-se à Federação e partiu imediatamente aos
tribunais, submetendo uma providência administrativa e um
processo administrativo contra
o ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, na
altura Joaquim Veríssimo. E de
lá para cá a ATCM faz competições à revelia, inclusive mesmo depois de ter recebido uma
providência cautelar.
Diante da dificuldade de as
duas partes entenderem-se, o
secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes
decidiu intrometer-se no barulho, primeiro tentando uma reconciliação entre as partes, mas
depois passou a apoiar abertamente à ATCM, autorizando
aquela entidade a organizar ilegalmente provas.

16

ECONOMIA

27 DE JULHO DE 2021

Standard Bank autorizado a realizar actividades cambiais com os seus clientes

Banco de Moçambique recua

O

Banco de Moçambique autorizou o Standard
Bank a realizar actividades cambiais de conversão de divisas com os seus clientes, com
efeitos a partir desta segunda-feira, continuando, no entanto, impedido de participar no Mercado
Cambial Interbancário. A decisão, de acordo com a nota
do Banco de Moçambique partilhada na última sexta-feira, surge na sequência da implementação do plano
de acção acordado com os accionistas do Standard Bank
com vista à correcção das irregularidades identificadas
naquele banco comercial.

Evidências
É na sequência das infracções
cometidas pelo Standard Bank e
dois dos seus gestores, nomeadamente, Administrador-delegado
e Director da Banca Corporativa
e de Investimentos, Adimohanma Nwokocha e Carlos Madeira,
respectivamente, que o Banco
de Moçambique terá banido o
Standard Bank de toda actividade cambial e de conversão de divisas, por um período de até um
ano, aplicando uma multa de 290
milhões de meticais, como resultado do que classificou de “graves
infracções de natureza prudencial e cambial”.
Porém, ao contrário da decisão anterior, na última sexta-feira
o Banco de Moçambique terá
emitido um comunicado, onde
recua da sua decisão e autoriza
o Standard Banka “realizar ac-

tividades cambiais de conversão
de divisas com os seus clientes,
com efeitos a partir do dia 26
de Julho de 2021, continuando,
no entanto, impedido de participar no Mercado Cambial
Interbancário”.
O comunicado que surge na
sequência da implementação do
plano de acção acordado com os
accionistas do Standard Bank,
com vista à correcção das irregularidades identificadas, destaca
que aquela instituição bancária
cumpriu integralmente na sexta-feira (23) com as acções previstas
para o curto prazo.
No entanto, em virtude deste
impedimento, o “Standard Bank
não poderá fazer cotações de
taxas de câmbio, devendo, para
efeitos de transacções em moeda
estrangeira com o público, usar

a taxa de câmbio de referência
publicada pelo Banco de Moçambique, que resulta das cotações dos bancos comerciais participantes do Mercado Cambial
Interbancário”.
E ainda na sequência das sanções impostas ao Standard Bank,
o terceiro maior do país, o Banco de Moçambique afirma que,
através da inspectora residente,
Zaitina Raul Chilaule, indicada
na semana passada para policiar
aquele banco comercial, continua a acompanhar as actividades
do banco, e reitera que todas as
suas operações e as do sistema
bancário, no geral, estão a decorrer dentro da normalidade, e

agradece a pronta colaboração
dos accionistas.
Standard Bank anuncia
retorno ao mercado cambial
Dois dias depois da comunicação do Banco de Moçambique,
o Standard Bank emitiu também
o seu comunicado onde afirma
que o “levantamento da suspensão vai permitir que, a partir do
dia 26 de Julho corrente (ontem),
o Standard Bank volte a realizar
operações de conversão de divisas
com os seus clientes, actividade
que passa a correr normalmente
no banco, sem obrigatoriedade
de intervenção de outras institui-

ções de crédito, retomando à normalidade até então vigente, antes
da actuação do Banco Central”.
É no mesmo comunicado
onde aquele banco garante que
continuará a envidar todos os
esforços junto do Banco Central
para restabelecer na totalidade o
funcionamento das suas operações no mercado cambial.
Refira-se que as infracções
cometidas pelo Standard Bank,
incluem, embora não se limitam
a) i) manipulação fraudulenta da
taxa de câmbio; ii) instalação e
implementação de uma rede de
pagamentos ilegal sediada fora
do país, que, no geral, se assemelha à SIMO-rede; iii) realização de operações irregulares
de derivativos financeiros para
a cobertura de risco associado à
flutuação cambial, envolvendo o
Director da Banca Corporativa
e de Investimentos como cliente;
iv) não regularização dos termos
de compromisso das exportações;
e v) não entrega ao Banco de
Moçambique de gravações nos
prazos estipulados, em clara acção de obstrução à actividade de
inspecção.
A responsabilidade por esses
actos foi amputada, para além do
banco, ao administrador-delegado e ao director da Banca Corporativa e de Investimentos.

Para além de evitar o contrabando e descaminho de mercadorias

Serviço de alerta do Sistema de Selagem Electrónica também
mitiga acidentes rodoviários

A

entrada em vigor, no país, do sistema electrónico de selagem e rastreio de carga com recurso
às tecnologias, implementado pela Autoridade
Tributária, através da empresa Mozambique
Electronic Cargo Tracking Services (MECTS), mostra-se preponderante não só para o controlo e combate ao
descaminho e contrabando de mercadoria, como também de acidentes de viação, por via do sistema de alerta que é accionado quando um veículo de transporte de
carga contentorizada fica imobilizado.
Na semana finda, o alerta do
sistema foi preponderante para
a descoberta de um acidente
rodoviário envolvendo camiões
de carga, em Gondola, na província central de Manica, envolvendo um cisterna que transportava mercadoria contentorizada
em trânsito da Cidade da Beira
para Zâmbia.
O sinistro foi reportado em
tempo real pelos dispositivos de

alerta do Sistema de Selagem
Electrónico, o que levou a que
uma brigada operativa de alerta conjunta da AT e MECTS
se deslocasse ao local para averiguar as razões da imobilização
do veículo, o que permitiu a
preservação da carga e socorro
as vítimas.
No local do acidente, o
Coordenador Regional da empresa responsável pela imple-

mentação e operacionalização
de sistemas de selagem electrónicos, Michael Chissico assegurou que a selagem de mercadorias em trânsito, para além da
sua importância no combate
ao contrabando, também funciona como um mecanismo de
monitoria e controle do sistema
de transporte, com vista a evitar

acidentes.
“A selagem de mercadorias
em trânsito é importante não só
para evitar o descaminho e contrabando de mercadorias, assim
como, para mitigar acidentes
rodoviários, pois, com a selagem
electrónica o Centro de Monitoramento Centralizado rastreia
e monitora em tempo real a ve-

locidade, paragens proibidas e
outros dados que possam evitar
o derramamento de sangue nas
nossas estradas”, disse a fonte no
terreno.
Refira-se que, desde a introdução da fase operativa do sistema de selagem electrónica no
país, já foram reportados vários
actos de tentativa de furto, desvio, acidentes ou contrabando
de mercadorias, o que permitiu
a actuação por parte das Equipas de Resposta Rápida (ERR),
compostas por operativos das
Alfândegas de Moçambique.
A intervenção desta unidade
das Alfândegas é accionada em
resposta a alerta do rastreio e
monitoramento em tempo real
feito a partir de uma central de
comando que funciona 24 horas
por dia, designado Centro de
Monitoramento Centralizado.
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AT supera níveis de arrecadação do primeiro semestre do ano passado

Estado já colectou 48% dos 265 mil milhões previstos
para este ano

N

uma altura em que diversas empresas registam uma redução do nível de receitas, devido
à conjuntura imposta pela pandemia da Covid-19, a Autoridade Tributária de Moçambique (AT) faz um balanço positivo do nível de arrecadação
de receitas no primeiro semestre deste ano, tendo registado, de Janeiro a Junho de 2021, um desempenho de 48%
dos 265 mil milhões de meticais programados para 2021,
contra 46% de igual período do ano passado.

Paulo Tivane
A informação foi avançada
na semana finda, pelo director-geral dos impostos da AT, Augusto Tacarindua, que assegurou
que cerca de 46% do rendimento adquirido provém dos grandes
contribuídos, através do Imposto
sobre Rendimento de Pessoas
Colectivas (IRPC) e Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), bem como o IVA.
Relativamente ao IVA cobrado sobre bens importados, houve
uma redução significativa devido
às medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19,
uma tendência que a AT acredita que poderá prevalecer nos

próximos meses, tendo em conta que o volume de importações
também reduziu.
“No geral, a cobrança de
impostos no primeiro semestre
de 2021, comparada com igual
período de 2020 regista um crescimento nominal de 15%, que
resulta da entrega dos funcionários da Autoridade Tributária”,
destaca.
A Autoridade Tributária prevê arrecadar cerca de 265 biliões
no ano de 2021, contra os 127
biliões arrecadados no ano passado. Para atingir a meta, a AT
assegura que se encontra a nível
institucional a desenvolver me-

canismos de sensibilização dos
agentes contribuintes, monitoria e controle de pagamento de
imposto.
Igualmente, a AT afirma ter
redobrado mecanismos de controlo de contrabando e descaminho de mercadorias, estando por

isso atenta a todas tentativas de
fuga ao fisco, através da intensificação da fiscalização.
Refira-se que, recentemente, a Autoridade Tributária de
Moçambique desencadeou uma
operação de fiscalização que
culminou com apreensão de um

total de 144 viaturas que circulavam ilegalmente, sendo que
97 foram apreendidas na zona
sul, 15 na região centro e 32 na
zona norte do país. Desta operação espera recuperar pouco
mais de 25 milhões em impostos
para o Estado.

Banco de Moçambique mantém Taxa de Juro de Política
Monetária em 13,25%

A

poiando-se nas perspectivas da manutenção da
inflação em um dígito e nas implicações da terceira vaga da Covid-19 na economia, o Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de
Moçambique decidiu manter a taxa de juro de política
monetária, taxa MIMO, em 13,25%.

Duarte Sitoe
Por outro lado, o Banco de
Moçambique tornou público que
o CPMO decidiu, igualmente,
manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de Depósito
(FPD) em 10,25% e da Facilidade Permanente de Cedência
(FPC) em 16,25%, bem como os
coeficientes de Reservas Obrigatórias (RO) para os passivos em
moeda nacional e em moeda estrangeira em 11,50% e 34,50%,
respectivamente.
“Os riscos e incertezas associados às projecções de inflação
continuam a agravar-se. A nível interno, destaca-se a crescente incerteza quanto ao impacto da terceira
vaga da Covid-19 na economia,
com o surgimento de estirpes mais
infecciosas, e a manutenção da ins-

tabilidade militar na zona norte.
Na conjuntura externa, para além
dos riscos e incertezas associados à
evolução da pandemia, realçam-se
os efeitos das recentes manifestações na África do Sul, o fortalecimento do dólar norte-americano e
o aumento do preço do petróleo e
dos bens alimentares”.
No pretérito mês de Junho, as
projecções da inflação foram revistas em alta, tendo se mantido
em um dígito. “A inflação anual
situou-se em 5,52% em Junho,
após 5,49% em Maio, a reflectir,
essencialmente, a depreciação do
metical. A inflação subjacente, que
exclui os preços dos bens e serviços
administrados e das frutas e vegetais, aumentou ligeiramente”.
Olhando para o cenário a cur-

to e médio prazo, ainda de acordo
com o Banco de Moçambique,
há uma previsão de aceleração da
inflação, o que, de certa forma,
será impulsionado pelas perspectivas de aumento do preço de alimentos e do petróleo no mercado
internacional.
No diz respeito à recuperação
da economia, em 2021 e 2022,
mantém-se o cenário de uma recuperação lenta, mesmo com o
crescimento do Produto Interno
Bruto na ordem dos 0,12% nos
primeiros meses de 2021. Os sectores da agricultura e serviços pú-

blicos foram imprescindíveis para
este desempenho positivo.
“Para 2021 e 2022, antevê-se
uma lenta recuperação da actividade económica, impulsionada,
sobretudo, pela procura externa.
Com efeito, o retorno ao crescimento económico para níveis
anteriores à pandemia, num contexto de limitado espaço da política monetária, do Orçamento
do Estado e de escassos recursos
externos, continuará a requerer
o aprofundamento de reformas
estruturantes na economia, com
vista ao fortalecimento das institui-

ções, melhoria do ambiente de negócios, atracção de investimentos e
criação de emprego”.
Se, por um lado, a dívida pública interna continua elevada,
uma vez que desde finais de Maio
de 2021, “a dívida pública interna,
excluindo os contratos de mútuo e
de locação e as responsabilidades
em mora, aumentou em 1,2 mil
milhões para 206,7 mil milhões de
meticais”, por outro, as reservas internacionais mantêm-se nos níveis
confortáveis, uma vez que no presente situam-se nos 3,8 mil milhões
de meticais, por sinal, montante
suficiente para cobrir mais de seis
meses de importações de bens e
serviços.
Analisando o actual cenário,
o Banco de Moçambique, por
sua vez, reafirma o seu compromisso com a preservação do valor
da moeda nacional, que se traduz
numa inflação baixa e estável.
Importa referir que perante o
crescente cenário em que se verifica o agravamento dos riscos e
incertezas, o CPMO continuará a
monitorar a envolvente macroeconómica doméstica e internacional.
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De vez em quando...

De namoradas a noivas
Afonso Almeida Brandão

Uma das coisas que ainda não consegui
compreender muito bem, e suspeito que
a maioria da população está na mesma,
é esta história dos noivos. Quero dizer, a
dúvida não surge quando estamos perante aqueles “infelizes vestidos de palhaços”
(salvo seja!) frente ao padre que num acto
da mais completa irresponsabilidade, nada
consentâneo com aquilo que se poderia esperar de um tipo bem formado que até andou no Seminário e tudo isso, se prepara
para “empurrar” as duas almas ali prostradas para uma aventura arriscadíssima.
O problema coloca-se quando, por
exemplo, o nosso primo Felisberto, que
até era um tipo certinho no que respeita a
gajas, um dia nos aparece com uma boazona que apresenta como Isabel Manhiça.
Passadas duas semanas, convida-nos para
jantar “com a minha noiva” e sai-nos ao
caminho precisamente o mesmo espécime
(embora com mais um ou outro sinal de ter
sido objecto de manipulação activa).
Há, portanto, aqui, um momento em
que se dá uma transmutação para noiva,
sem que aparentemente nada tenha acontecido.
Não me venham cá com aquela história
de que o que muda é que ele já lhe disse
que ia casar com ela. Estou eu, e certamente o Leitor, farto de dizer ao mulherio que
nos tem passado pelas mãos que casamos,
que fazemos e acontecemos e tudo o mais
que elas queiram ouvir, para continuarem
a dar-nos “o aconchego que precisamos”,
sem nos chatearem em demasia a molécula. Também não serve o argumento de que
enquanto estão no estatuto de namoradas
sempre há mais à vontade para uma ou
outra escapadela e que, quando são promovidas ao patamar de noivas, passam ao
regime de dedicação exclusiva.
Estamos todos cheios de histórias e de
cenas de “facadas” dadas na antevéspera
da Cerimónia, de “despedidas de solteiro”
que terminam em bacanais monumentais,
e de noivas que se piram no próprio dia do
casório com o antigo namorado da Escola
Primária, deixando o “papalvo” do noivo
e respectivos convidados a secar no altar...
Cá para mim, a verdadeira justificação
para tudo isto é o sentido perverso das mulheres a atacar mais uma vez.
Como sabemos, aquilo que mais entusiasma as nossas queridas amigas é fazer
espumar de raiva as congéneres. Trata-se

de uma prática obsessiva, sempre presente
nas suas atitudes, mesmo as que pareçam
mais pueris. Qual amor, qual simpatia,
qual carapuça, qual quê!!! A única coisa
que realmente move “a espécie” é a Inveja.
Estou, pois, convencido de que o único
fito desta coisa dos noivos é servir para
irritar as amigas, dando-lhes a saber que
já se abocaranham com um sujeito que estava de tal forma “caidinho” por elas que
até se dispôs a desembolsar a massa para o
anel e a aturar uma festa de tias e primos
para não a perder. Ou seja, que elas são
muito melhores do que todas as outras que
ainda não conseguiram levar os namorados a fazer o mesmo — se é que os têm. E
se há coisa que irrita a sério as mulheres

é a insinuação de que são piores que “as
ditas amigas” (leia-se concorrentes).
É claro que se trata de uma completa
parvoíce, e que a coisa só vai estimular
ainda mais o engenho das raparigas, que
ficam cheias de vontade de lhe desviarem
o homem o que, aqui para nós, até calha
mesmo a matar.
Por isso, quando se vir agora com uma
nova namorada, não perca tempo. Ao segundo dia, diga-lhe que vai casar com ela,
e no Domingo seguinte conheça os pais e
marque o Dia da Festa. Vai ver que a sua
popularidade aumenta em flecha e, entre
futuras madrinhas e “damas de honor”,
há-de aparecer alguma coisa de jeito. Vai
uma aposta?
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A esquina do sociólogo

Sobre a morte de Henrique Norte e o tratamento
de Moçambicanos no estrangeiro
Luca Bussotti
A 5 de Julho passado, um estudante do curso de
Doutoramento em Arquitectura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco veio a falecer. O
estudante se chamava Henrique Norte, era moçambicano e eu, juntamente com vários outros colegas daquela universidade brasileira, fiz parte do júri da pré-qualificação da tese de doutoramento do finado. Ele
queria estudar o modelo de democracia no município
de Nampula, e já estava a trazer à tona elementos interessantes para todos nós percebermos melhor as dinâmicas de cidadania e participação naquele município,
governado por diferentes partidos de oposição já faz
um bom tempo. Infelizmente, Henrique não conseguiu concluir a sua tese, pois veio a falecer devido a
uma doença de que já tínhamos conhecimentos, mas
de cuja gravidade nenhum de nós tinha noção.
Isto é triste...Ver desaparecer um jovem cheio de
projectos, profissionais e pessoais (se tinha casado há
pouco tempo com uma colega dele, de nacionalidade brasileira) é a coisa pior que possa acontecer neste
mundo...Mas infelizmente esta é a vida e temos de nos
conformar.
Seus colegas se conformaram logo a esta nova realidade: iniciaram os trâmites legais para transladar o
corpo para Moçambique, entretanto – como reportado
também da imprensa moçambicana – apresentaram-se de imediato questões burocráticas e financeiras que
pareceram constituir obstáculos incontornáveis à volta do corpo do Henrique para Moçambique. Foi feita
uma “vaquinha” que resultou na recolha de algum valor, insuficiente, porém, para completar os 21 mil reais
(cerca de 255 mil meticais) necessários para transladar
o corpo. A Universidade Federal de Pernambuco, sensibilizada por parte dos estudantes moçambicanos e
de alguns docentes, garantiu metade do valor, despertando uma corrida de solidariedade dentro da própria
universidade. A Coordenadoria África do Centro de
Estudos Avançados (de que faço parte) até escreveu

uma carta pública dirigida à Reitoria, convidando-a
a completar o valor para permitir a transladação do
corpo do falecido para Moçambique...Uma carta que
demonstrava a vontade de estar perto da família e da
esposa do Henrique neste momento trágico que veio
a acontecer, e cujas intenções eram sensibilizar a Reitoria a levar a cabo mais um esforço de solidariedade
em comparação com o que já tinha sido feito. Felizmente este esforço não foi necessário, uma vez que a
Embaixada de Moçambique em Brasília, depois de
muitas pressões, conseguiu reunir o valor em falta, e
permitir assim a transladação do corpo do Henrique
para Maputo.
Uma história triste que acabou bem, se poderia
concluir...Infelizmente não é mesmo assim. Acima de
tudo, é evidente (por não ser o primeiro caso a acontecer, de estudantes moçambicanos falecidos no Brasil
enquanto estavam a frequentar cursos superiores) que
existem falhas no tipo de bolsa que eles recebem pela
CAPES, a agência brasileira de fomento aos programas de pós-graduação, e que não contemplam seguros
de vida e de repatriamento, se o pior viesse a acontecer.
Em segundo lugar (o que interessa mais do ponto de
vista moçambicano), se abre de novo a questão das embaixadas e do seu funcionamento, principalmente no
que diz respeito ao relacionamento com os moçambicanos expatriados. Tomando inspiração deste episódio,
em que a Embaixada em Brasília (pelo menos estas são
as informações que temos) contribuiu à vaquinha só
depois de muita pressão, parece que chegou a hora de
o governo analisar o funcionamento destas importantes missões diplomáticas no estrangeiro.
No geral, o atendimento é sempre de qualidade duvidosa, caracterizado por arrogância e pouca disponibilidade. O que contraria algumas instituições com que
ultimamente lidei de forma directa, como a Migração
Central, cujo atendimento melhorou sensivelmente depois de anos trágicos, em que tudo, lá dentro, podia

acontecer. Nas embaixadas esse vento de mudança,
esta disponibilidade na prestação dos serviços parece
que ainda não chegou. E só para dar o exemplo da
Embaixada em Brasília – sem querer apontar o dedo
contra ela, mas apenas para exemplificar -, segundo o
que reporta o jornal “O País” na sua edição de 19 de
Julho, o Embaixador teria declarado que “não há nenhuma indiferença por parte da embaixada, pois tem
prestado apoio necessário aos moçambicanos naquele
país”. Podemos estar de acordo ou não com estas afirmações, o que porém conta, nestas circunstâncias, não
é tanto a autodefesa, óbvia, de quem deve prestar o
serviço, mas de quem o recebe. Exercício não complicado, se formos a ver os comentários dos usuários que
entraram em contacto com aquela embaixada envolvida no “caso-Henrique”.
No Google é possível encontrar 23 comentários.
Uma boa parte é de brasileiros que precisam de informações para obter o visto de entrada em Moçambique, a maioria dos quais se queixa por não ter havido
nenhuma resposta. Outros vão mais além, dizendo
(Langa Teófilo) “Péssimo trabalho. Não respondem
a tempo os emails. E mesmo depois da resposta, não
são esclarecedores. Está tudo de pernas para o ar nessa
embaixada. Péssimo trabalho”, ou (Rafael Williams)
“PÉSSIMA qualidade de serviço! Simplesmente o
PIOR atendimento de todas as embaixadas com que
tive contacto, cada funcionário dá uma informação
diferente, não tem clareza”. Só existe um comentário
favorável, agradecendo a disponibilidade dos funcionários João e da funcionária Samara. E mais nada...
Em suma, fora de polémicas desnecessárias, não seria o tempo, por parte do governo, de dar uma olhada
séria ao funcionamento das suas representações diplomáticas, principalmente em países-chave, como o
Brasil, repletos de cidadãos moçambicanos que sempre vão precisar de assistência, mas que quase nunca
encontram a devida satisfação?

Tabela de Assinaturas
Formato

Período
Trimestral

Semestral

Anual

Tabloide

1 800,00 MT

2 800,00 MT

4 900,00 MT

e- Paper/ Digital

1 800,00 MT

2 500,00 MT

4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz
Cel: +258 840401038

Nota:

Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.

20

OPINIÃO

27 DE JULHO DE 2021

Cabo Delgado é a história de um povo
que hoje chama-se Moçambique! (1)
Por: Dionildo Tamele

A ciência é considerada útil porque contribui para a resolução de problemas críticos que o indivíduo e a sociedade enfrentam. Ela contribui para reduzir a miséria e
o sofrimento humanos. É nesta óptica que
achamos pertinente iniciarmos este artigo
com o intuito de perceber de forma mais
profunda como a ciência enquanto produtora de conhecimento contribui para dar
respostas ao fenómeno da violência armada em Cabo Delgado.
Recorda-se que este conflito começou em
5 de Outubro de 2017, numa altura em que
o edil da Nampula perdia a vida em pleno
dia da paz em Moçambique.
Em termos de análise é preciso compreender que os estudiosos das ciências da
natureza têm dado amostras de que seu
objecto é passível de ser conhecido quando bem relacionado com ele, sem nenhuma pretensão preconceituosa com as outras
ciências, tais como as ciências sociais. As
ciências sociais com muito esforço e com
grande dificuldade tem respondido aos desafios que lhes são impostos pelos seus objectos de análise, sendo por isso que as ciências da natureza mereçam mais valoração
em detrimento das ciências sociais.
Isto está aliado à forma como dão as
explicações das variáveis dependentes. Os
estudiosos da natureza ao longo do tempo foram capazes de desenvolver meios de
análises que especificam não só condições
necessárias mas também as condições suficientes para produção de certos resultados.
As ciências da natureza devido ao seu objecto de trabalho, criaram certas condições
no laboratório para estudar os fenómenos
de uma forma controlada. Esta capacidade permitiu-lhes descobrir leis que aplicam
para desenvolver as condições necessárias
para promover a ocorrência de certos fenómenos (Tipoteh:1988).
Por sua vez, os estudiosos das ciências
sociais tem tido dificuldades em utilizar situações controladas de laboratório, porque
os cientistas focam as suas atenções sobre
os homens em constante interacção entre
si. Não há retórica em que caiba uma aldeia ou laboratório em que se possa fazer
a síntese das estratégias de acumulação do
capital nacional.
Partindo destas duas lógicas, pode de-

preender-se que é do interesse de estudiosos das ciências sociais, compreender o
fenómeno da violência de Cabo Delgado,
com maior particularidade para ciência
política, história política, filosofia política,
sociologia política, antropologia política,
geografia política, e porque não jornalismo
político.
As disciplinas acima mencionadas devem
perceber antes de mais nada, com muita
profundidade, a nova historiografia moçambicana, e não se esquecendo do pretérito no qual se alinham.
Os estudiosos das ciências sociais são
unânimes em defender a ideia de que 99
por cento dos 30 milhões da população
moçambicanos hoje não são obrigados a
estudar todas as lendas da antiga colónia
portuguesa, perspectiva histórica, geográfica, cultural, mas sim tem interesses com
a dinâmica do funcionamento da política,
história, geografia moçambicana de forma
mais formal, nas escolas primárias, secundárias e nas universidades.
É pertinente que esta nova geração da
qual eu faço parte comece a se sentir orgulhosa pelo que foi feito pela geração anterior, que foi a geração da construção da
nação moçambicana, com base no esforço,
e dar a possibilidade e oportunidade aos jovens. Para que possam considerar as suas
figuras lendárias do país tais como Noémia
de Sousa, Rui Nogar, José Craveirinha,
Lurdes Motola, e hoje Renildo Mandava,
recuando um pouco para as resistência de
Bárrue, os esforços levados a cabo por figuras incontornáveis da história do país, como
Ngunguhane, Maguiguane e os Farlais.
É imprescindível não fazermos vista
grossa à fusão dos três movimentos, que
fundaram a Frente de Libertação de Moçambique, na clandestinidade, mas através
de um acto de coesão, cuja pretensão era
libertar o país do colonizador, aqui não devemos nos esquecer de Eduardo Mondlane enquanto figura oficialmente propalado
como fundadora da FRELIMO.
Porque não mencionar Samora, Marcelino, Chissano, Guebuza, Chipande, Urias
Simango, que com bravura e espírito de sacrifício construíram aquilo que chamamos
de Moçambique no meio de muitas diversidades, mas com um único propósito: cons-

truir Moçambique.
Não é novidade para qualquer estudioso
das ciências sociais mesmo das ditas ciências duras, que o país foi sempre marcado
por conflitos internos e externos, desde que
é Moçambique.
É importante frisar que no passado era
urgente termos ou construir um Estado,
na perspectiva, Weberiana e Maquiavélica, para fazer valer o uso da força mais
com um aperitivo da unidade nacional e da
consciência da moçambicanidade, defendendo os interesses da soberania interna e
externa.
Hoje deparamo-nos com situações tão
estranhas das universidades que são mais
de 53 e alguns institutos de formações profissionais, e as academias militares e centros
de estudos de estratégias de resolução de
conflito. Que não conseguem fazer face a
esta situação que está assolar o país na sua
plenitude.
Depois de uma trajectória muito brilhante o país continua a dar esperança no fenómeno de Cabo Delgado. Quando agente
fala de Cabo Delgado não devíamos de maneira alguma dizermos que Cabo Delgado
é Moçambique, porque é onde o primeiro
passo se da para a resolução da nossa independência.
É minha percepção achar que a nossa
história de guerrilha depois de tantas falhas
ela começou a dar certo em Chai, nesta
província depois de um longo período de
escravatura no século XIX concretamente
1884 e 1885 na Conferência de Berlim denominada de partilha de África.
Esta província que hoje está à deriva das
respostas científicas, da administração pública e da sociedade civil não esquecendo
a região e a comunidade e a própria igreja
Católica.
Eu quero sugerir com este artigo que
além de dizermos Cabo Delgado, tem que
se tomar essa província como Moçambique no seu todo. Pois a nossa história de
certa forma se confunde com a história de
Cabo Delgado, foi lá onde a ideia de Moçambique foi concebida, e hoje este valor
histórico-filosófico está ameaçada e quando
se ameaça a história de um povo, presumo
que a nossa consciência possa despertar tal
como despertou em 1962 e 1964.
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Presidente da Tunísia demite primeiro – ministro
e suspende parlamento por 30 dias

O

Presidente da Tunísia, KaisSaied, demitiu o Governo e congelou o Parlamento por 30 dias após a escalada dramática da crise política no país.
Foram registadas várias manifestações contra o principal partido parlamentar e em apoio à decisão do Presidente.

A decisão atribui plenos
poderes a Saied. Os adversários políticos do chefe de
Estado, por outro lado, classificaram a medida como um

golpe de Estado.
Dirigindo-se à nação tunisina, Kais Saied anunciou
que a sua decisão foi tomada depois de uma reunião de

emergência com os membros
do Parlamento na sequência
dos protestos populares que
o país tem registado devido à
situação política, bem como à

crise económica e social agravada pela pandemia.
“Após consultas realizadas
com o primeiro-ministro e o
presidente do Parlamento, foi
implementado o artigo 80 da
Constituição, e tomadas várias decisões. A primeira é a
de congelar todos os poderes
do Parlamento. A Constituição não permite a sua dissolução, mas não impede o
congelamento das suas actividades", esclareceu.
A Constituição também
diz que o Presidente tem responsabilidade directa somente por relações internacionais
e Forças Armadas.
Por outro lado, o presidente tunisino avançou que assumiria a autoridade executiva
com a ajuda de um novo primeiro-ministro, que deve ser
nomeado em breve para devolver a calma ao país. Saied
decidiu igualmente levantar a
imunidade de todos os membros do Parlamento.
“Aqueles que estiverem

envolvidos em alguma investigação, eu os levarei ao Ministério Público”, prometeu.
Kais Saied enfatizou que
as decisões foram tomadas
dentro da lei e que outras
medidas devem ser anunciadas em breve. “Tomámos estas decisões e outras decisões
serão emitidas - sob a forma
de decreto como estipula a
Constituição - até que a paz
social regresse à Tunísia e salvemos o Estado”, explicou o
chefe de Estado.
O anúncio do Presidente
foi recebido com celebração
nas ruas: “É a primeira vez
na minha vida que vejo um
chefe de Estado tomar uma
decisão correcta. Recuperámos o nosso país. Esta é a
primeira vez que saio para
as ruas para celebrar”, disse
uma manifestante.
A polícia dispersou as manifestações com bombas de
gás lacrimogéneo e deteve
pessoas que responderam a
acção policial.

Reino Unido sanciona vice-presidente da Guiné
Equatorial por corrupção

C

inco indivíduos, incluindo o filho do Presidente da Guiné Equatorial, foram sancionados pelo Reino Unido no âmbito de uma
acção global anti-corrupção. Os indiciados
viram os seus bens congelados e ainda foram proibidos de viajar para o Reino Unido.
Os implicados na acção global anti-corrupção são acusados
de roubar fundos públicos na
Guiné Equatorial, Zimbábue,
Venezuela e Iraque.
"A acção que tomamos hoje
tem como alvo indivíduos que
encheram os seus próprios bolsos às custas de seus cidadãos. A
corrupção drena a riqueza das
nações mais pobres, mantém o
seu povo preso à pobreza e envenena o poço da democracia",
disse o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.
Raab explicou que sancionou o vice-presidente da Guiné
Equatorial, Teodorin Obiang,

filho do actual Presidente, pelo
seu envolvimento na apropriação indevida de fundos do Estado para as suas contas bancárias
pessoais.
Além de fazer arranjos contratuais corruptos e solicitar subornos, Obiang tinha esbanjado
425 milhões de euros na compra
de uma mansão particular em
Paris, carros luxuosos e uma
colecção de memorabilia de Michael Jackson, incluindo uma
luva de cristal de 250.000 euros
que o cantor usou na sua turnê
"Bad" entre 1987-89.
Quem também não escapou
às sanções impostas pelo Reino

Unido são empreiteiros colombianos Alex Nain Saab Moran
e Alvaro Enrique Pulido Vargas

por explorarem os programas
públicos de alimentação e habitação da Venezuela e entregar

produtos a preços inflacionados.
Em Julho de 2019, Saab foi
acusado de lavagem de dinheiro,
tendo sido preso no ano seguinte, ou seja, em 2020, quando
fazia uma escala aérea em Cabo
Verde. Se por um lado, Os Estados Unidos exigem a sua extradição. Por outro, a Venezuela
pede a sua libertação.
Por sua vez, Kudakwashe
Regimond Tagwirei, do Zimbabwe, foi sancionado pelo regime
anti-corrupção, por resgatar títulos do tesouro nacional num valor dez vezes mais que o oficial.
Refira-se que as medidas
adoptadas pelo Reino Unido
integram o segundo grupo de
sanções sob o regime anti-corrupção da Grã-Bretanha. As primeiras foram aplicadas em Abril
e visam 22 indivíduos envolvidos
em casos graves de corrupção na
Rússia, África do Sul, Sudão do
Sul e América Latina.
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MISAU adopta testes abrangentes para quebrar
cadeias de transmissão

O

s últimos dois meses foram os mais mortíferos desde que foi despoletado o primeiro
caso da pandemia do novo coronavírus em
Moçambique. O país conseguiu resistir à
primeira e segunda vaga, contudo a terceira vaga está
prestes a colapsar o Sistema Nacional de Saúde. Com
vista a identificar o maior número de casos positivos
e quebrar as cadeias de transmissão, o Ministério da
Saúde deu início aos testes abrangentes para os indivíduos assintomáticos, sendo a Cidade de Maputo e província de Tete as pioneiras.

Duarte Sitoe
Com esta iniciativa, que vai
abranger todas as províncias do
país nos próximos dias, o Ministério da Saúde pretende garantir
que a maioria das pessoas que
apresentam sintomas relacionados à Covid-19 seja testada.
Segundo a directora nacional dos Laboratórios de Saúde
Pública, Sofia Viegas, numa
primeira fase, os referidos testes
rápidos serão feitos nas unidades sanitárias dos distritos, até
que cheguem às comunidades,
através de agentes polivalentes
de saúde.
“Esse teste, que está a ser
usado, detecta proteínas do vírus e pode ser usado a nível das
unidades sanitárias e também a
nível das comunidades. Ele não
precisa de passar de um laboratório, isso quer dizer que é um
teste diferente do PCR, que precisa de toda a infraestrutura laboratorial e de pessoal altamen-

te treinado”, explicou Viegas
A fonte adiantou que a província de Tete e a Cidade de
Maputo já deram o pontapé de
saída no que aos testes abrangentes diz respeito
“Neste momento, além da
província de Tete, este processo
já iniciou na cidade de Maputo, em algumas unidades sanitárias, em dois distritos. Para a
próxima semana (referindo-se
a esta), serão abrangidos outros dois distritos nesta cidade.
A província de Maputo está na
fase de treinamento do pessoal
para que a iniciativa chegue aos
distritos; as províncias de Gaza e
Inhambane também estão nesse
processo”, salientou.
Ainda de acordo com a directora nacional dos Laboratórios de Saúde Pública, o principal objectivo é o de identificar
os casos positivos para o seu
isolamento, sendo que actual-

mente Moçambique conta com
pouco mais de milhão de testes
rápidos.
“O objectivo principal não
é apenas efectuar a testagem.
É, tambem, o de identificar os
casos positivos para o seu isolamento, e consequente rastreio
de contactos. O doente isolado
não terá como transmitir o vírus
a outras pessoas e, deste modo,
iremos quebrar as cadeias de
transmissão. Qualquer paciente
com sinais de gravidade poderá
dirigir-se à unidade sanitária
para ser testado. Sabemos que

uma percentagem pequena
desses indivíduos que testarem
positivo irão precisar de internamento ou tratamento hospitalar, mas o grosso deles deverá
cumprir o isolamento domiciliar
e ficar bem”, disse.
Por outro lado, Viegas tornou público que estão a ser
formadas pessoas que terão a
missão de transmitir conhecimentos nas zonas recônditas.
“O que verificámos, na fase-piloto, na província de Tete, é
que, utilizando o teste apenas
para indivíduos sintomáticos,

a sua taxa de positividade era
muito similar à taxa de positividade do PCR. Isso permite que
tenhamos alguma confiança na
utilização desses testes. É verdade que não são iguais ao PCR,
mas têm inúmeras vantagens.
Ele permite que tenhamos o resultado em apenas 15 minutos,
tem custos muito reduzidos. O
custo deste teste varia de 5 a 15
dólares, dependendo do local de
venda, mas, a nível do Serviço
Nacional de Saúde, é adquirido
a um preço subsidiado de 3 a 5
dólares”, finalizou Viegas.

Financiadas pelos EUA no âmbito da iniciativa COVAX

Moçambique recebe mais de 300 mil doses da vacina Johnson & Johnson

M

oçambique recebeu, esta segunda-feira,
um lote de 303 400 doses da vacina de dose
única contra a COVID-19, pertencente a
Johnson & Johnson. O lote é financiado
pelo Governo dos Estados Unidos da América (EUA) no
âmbito da Iniciativa COVAX.

A COVAX, pilar de vacinas do acelerador de acesso
a ferramentas contra a COVID-19 (ACT), é co-liderada
pela Coligação para Promoção
de Inovações em prol da Preparação para Epidemias (CEPI);
da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI); e
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) – que trabalham
em parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), como parceiro chave na execução, bem como com

organizações da sociedade civil,
fabricantes de vacinas, Banco
Mundial e outros.
No caso deste lote, a COVAX enviou as informações sobre as 302.400 doses ao Ministério da Saúde de Moçambique,
estando todo o processo logístico
dessa entrega a ser feito pelo
Governo com a assistência do
UNICEF.
Mais 492.000 doses da vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca foram anteriormente
recebidas pelo Ministério da

Saúde, via Iniciativa COVAX, no
passado mês de Março e início
de Julho de 2021, de um total de
2064 milhões de doses esperadas
receber pelo País.
Desde o início da pandemia,
o Sistema das Nações Unidas em
Moçambique tem trabalhado
com as autoridades nacionais,
empresas e a sociedade civil para
identificar e atender às necessi-

dades da população na resposta
à crise sanitária e a seus efeitos
socioeconómicos.
O plano do COVAXé fornecer vacinas para 20% da população de cada país participante ao
longo de 2021. Há dois grupos de
países e territórios participantes:
os autofinanciados, países de média e alta renda, que pagam pelas
vacinas; e os de baixa renda que

recebem as vacinas sem custo.
No caso da África Austral, todos os países da região excepto
a República da África do Sul,
fazem parte do segundo grupo.
Até que a maioria da população esteja completamente vacinada será fundamental manter todas as medidas preventivas
de resposta à pandemia. Para as
autoridades de saúde pública,
isso significa fazer sistemática e
massivamente testes de diagnóstico, rastreamento de contactos,
isolamento, quarentena assistida e atendimento de qualidade. Para os indivíduos, significa
evitar aglomerações, continuar
com o distanciamento físico, higienizar as mãos regularmente
com sabão ou álcool gel a 70%,
usar máscaras e manter os ambientes bem ventilados.
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A bolada de um milhão e a lavandaria de Dubai
Mas as suspeitas de um
envolvimento mais profundo
de Filipe Nyusi nas dívidas
ocultas cristalizaram-se em
2019, quando, por várias
vezes, foi citado em sede do
Julgamento de Jean Boustani
em Nova York.
Aquele alto quadro da
Privinvest, empresa por detrás dos empréstimos e que
se encarregou do fornecimento de equipamentos,
algo subfacturados, fez referência a um pagamento de USD 1 milhão, feito
em 2014, pela Privinvest, a
uma empresa de nome Sun
Flowers, sediada em Dubai,
para um indivíduo de nome
'Nys', 'New man', 'Nuy' ou
'New guy', que mais tarde
viria a se provar tratar-se
de Filipe Nyusi, na altura
ministro da Defesa. Curiosamente foi naquele paraíso
fiscal que seu filho mais velho decidiu casar.
Recentemente, em sede
de um processo em Londres,
a Privinvest decidiu escancarar as portas da verdade
para colocar Filipe Nyusi
no centro das operações das
dívidas ocultas. A revelação é feita em documentos
submetidos a um tribunal
de Londres pelo bilionário
franco-libanês Iskandar Safa
e a empresa que fundou, a

Privinvest. Ambos afirmam
ter efectuado pagamentos
ao actual Presidente de Mo-

çambique e outros altos funcionários moçambicanos.
A parte do partido no
mega escândalo
O partido Frelimo foi
também citado no Tribunal
de Nova York, em sede do
julgamento do gestor da Privinvest, Jean Boustani, como
tendo recebido parte do dinheiro dos subornos ligados
às dívidas ocultas. Estranhamente, o partido nem sequer

é citado no processo das dívidas ocultas.

De acordo com o Centro
de Integridade Pública (CIP),
que fez um acompanhamento integral do julgamento,
pelo menos USD 10 milhões
foram transferidos para conta do Comité Central do partido Frelimo, domiciliada no
Banco Internacional de Moçambique (Millennium BIM)
em Maputo, em quatro transacções realizadas nos meses
de Março a Julho de 2014.
As transferências foram
efectuadas da conta de uma
empresa de uma subsidiária
da Privinvest, denominada
Logistics International S.A.L
(off shore), domiciliada no
Gulf First Bank Abu Dhabi,
passando de Nova York, nos
EUA, escreve o CIP.
Esta informação foi revelada por um agente do FBI,
Jonathan Polonitza, no décimo dia de julgamento de
Jean Boustani, o executivo
da Privinvest e cérebro das
dívidas ocultas. O agente do
FBI apresentou evidências
de pagamentos ilícitos a personalidades da elite política
moçambicana no âmbito do
financiamento dos projectos
da EMATUM, ProIndicus e
MAM.
A Frelimo recebeu os
USD 10 milhões transferidos da Privinvest no calor da
eleição que conduziu Filipe
Nyusi ao seu primeiro mandato na presidência da República, com direito a uma

pré-campanha de mais de
dois meses percorrendo Moçambique inteiro e o mundo.
De acordo com as evidências apresentadas em
tribunal, as transferências

foram parceladas da seguinte forma: dia 31 de Março
de 2014 – USD 2 milhões
(GX-2867-D); dia 29 de
Maio de 2014 – USD 3 milhões; (GX-2867-C); dia 19
de Junho de 2014 – USD 2,5
milhões (GX-2867-B); e dia
03 de Julho de 2014 – USD
2,5 milhões (GX-2867-A).

Os comprovativos de
transferências (Swift) foram
interceptados por agentes do
FBI a partir de uma mensagem de correio electrónico
enviada por Jean Boustani
para um indivíduo identificado por Manuel Jorge (que
o CIP supõe ser Tomé) no
dia 9 de Abril de 2015, cujo
assunto é FYI (para o teu
conhecimento na sigla em
Inglês). No corpo da mensagem, Boustani escreveu apenas “MMMMMM”.
De resto não é a primeira
vez que o partido no poder
é citado como tendo sido beneficiário de dinheiro ligado
a escândalos de corrupção.
No caso da empresa Aeroportos de Moçambique, gestores seniores daquela empresa pública afirmaram em
sede do julgamento que o
dinheiro foi canalizado para
a construção da Escola Central do Partido, na Matola.
Muito recentemente, a
antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo,

detida em conexão com um
caso de desvio de dinheiro
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), revelou que recebeu mais de 100
milhões, supostamente em
subornos, sob ordens do partido no poder para apoiar a
campanha eleitoral.
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Nenê: o “polvo” canarinho formado no
Textáfrica

N

um passado recente, Mohamed Hagy, uma
das maiores referências do futebol moçambicano na posição do médio defensivo pendurou as chuteiras. E Kambala trocou o Moçambola pelo principal escalão do futebol sul–africano.
A saída de cena de Hagy e Kambala abriram espaço
para que Feliciano Jone, conhecido nos meandros desportivos por Nenê, se afirmar como uma das maiores
referências do futebol na zona intermediária. Nesta
edição, o Evidências traz uma parte da história de vida
do trinco dos campeões nacionais e dos Mambas.

Duarte Sitoe
Não restam dúvidas que
Nenê é um dos jogadores
mais valiosos a evoluírem
no Campeonato Nacional
de Futebol das últimas três
épocas. Para a nata desportiva nacional, Feliciano Jone
é daqueles atletas que jogam
de terno e gravata.
O possante trinco notabilizou-se ao serviço do Textáfrica de Chimoio, antes de

fensivo dos canarinhos contou que ainda na tenra idade
teve o primeiro revés na vida,
uma vez que perdeu o seu
progenitor, mas mesmo com
isso não esmoreceu a sua
paixão pela modalidade das
massas.
Depois jogar futebol nas
ruas com os seus amigos de
infância, Nenê iniciou a sua
aventura como federado no

oi incrível porque já se
passavam muitos anos
que o Costa do Sol não
ganhava o campeonato.
Desde criança que
sonhava em um dia ser
campeão nacional, por
isso, foi a realização
de sonho. O grupo fez
merecer, o título foi
resultado de muita
entrega e dedicação de
toda estrutura do clube.
se mudar para a Cidade de
Maputo, onde actualmente
representa o Clube dos Desportos da Costa do Sol.
Foi na zona centro, concretamente na província de
Manica, onde o internacional moçambicano nasceu e
passou toda a sua infância.
Ao Evidências, o médio de-

Clube Desportivo Recreativo
Textáfrica de Chimoio. No
clube detentor da proeza de
ser o primeiro campeão nacional após a independência,
o possante médio passou por
todas as etapas da formação
e graças à sua entrega e talento conseguiu ascender aos
seniores.

Entretanto, o actual trinco
do Costa do Sol, apelidado de
“polvo” pela sua capacidade
de recuperação de bolas, antes de se aventurar no futebol,
experimentou o andebol, tendo sido eleito o Jogador Mais
Valioso do Campeonato Nacional de 2013, realizado em

Maputo.
No andebol, Feliciano
Jone já era uma certeza e
houve quem o augurasse
um futuro risonho, contudo,
a paixão pelo futebol falou
mais alto. Depois da performance exibida no nacional
de andebol, Nenê assumiu a

sua paixão pela modalidade
das massas. Completou a sua
formação no clube mais popular da província de Manica. “Fiz a minha formação no
Textáfrica de Chimoio onde
passei por dos escalões de
formação, mas sempre jogava no escalão acima do meu”.

Nenê troca Textáfrica pelo Costa do Sol
Com 18 anos de idade,
ou seja, em 2015, Nenê ascendeu à principal equipa
que militava no Campeonato
Nacional da Segunda Divisão ao nível da zona centro.
Naquela época, os fabris do
planalto não conseguiram regressar ao convívio dos grandes do futebol nacional.
Em 2016, sob a batuta
do irreverente Abdul Omar,
o Textáfrica de Chimoio
sagrou-se campeão nacional
da segunda divisão ao nível
da zona centro e, em consequência disso, ganhou um
lugar no Moçambola do ano
seguinte.
Na temporada 2017,
ainda com idade de júnior,

ou seja, com 19 anos, Nenê
estreou-se no Campeonato Nacional de Futebol. As
grandes exibições na época
de estreia despertaram uma
batalha titânica dos tubarões
da capital moçambicana pela
contratação do jovem médio,
mas foi o Costa do Sol quem
conseguiu os préstimos do internacional moçambicano.
A primeira época no ninho, em termos colectivos
não foi das melhores, uma
vez que os canarinhos terminaram a prova no modesto
oitavo lugar. Contudo, em
termos individuais, Nenê
conseguiu a sua afirmação
no panorama futebolístico
nacional.

Depois de muitos anos de
travessia do deserto, em 2019,
o Costa do Sol conseguiu,
conquistar o Campeonato
Nacional de Futebol. Para o
médio forjado nas canteras
do Textáfrica de Chimoio a
conquista do Moçambola foi
o culminar de um sonho.
“Foi incrível porque já se
passavam muitos anos que o
Costa do Sol não ganhava o
campeonato. Desde criança
que sonhava em um dia ser
campeão nacional, por isso,
foi a realização de sonho. O
grupo fez merecer, o título foi
resultado de muita entrega e
dedicação de toda estrutura
do clube”.
Continua na pag 25
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A estreia nos Mambas pela mão de Abel Xavier
Na sua última época ao
serviço do Textáfrica de
Chimoio, ou seja, em 2017,
Nenê foi uma das grandes

A meu ver
faltou-nos
sorte. Temos
que nos
organizar
melhor
para termos
sorte.
Tudo deve
começar de
cima até os
jogadores.
novidades na lista dos jogadores escolhidos por Abel
Xavier para disputar a Taca
Cosafa.
Naquela prova disputada
por países da África Austral,
o combinado nacional teve

uma prestação pálida, tendo
saído com apenas três pontos em nove possíveis, mas
nem tudo foi um desastre,
uma vez que depois daquele certame, Abel Xavier ganhou mais uma opção para
o meio-campo dos Mambas.
“Xavito, era assim como
o tratava quando estava
diante dos meus colegas,

foi o treinador que me deu
a oportunidade de brilhar
com a camisola da selecção nacional. Penso que se
não existisse Abel Xavier, o
Nenê podia existir mas não
seria o mesmo de hoje. Ao
mister Abel vai o meu profundo agradecimento pela
oportunidade que me deu,
de cumprir o sonho de ves-

tir a camisola da selecção
Nacional”.
Diz o adágio popular que
“os homens passam e as instituições ficam”. Abel Xavier
deixou de ser seleccionador
e Luís Gonçalves ocupou
a vaga deixada pelo luso –
moçambicano. Mesmo com
a mudança de seleccionador,
Nenê continuou a figurar

O jogador moçambicano é uma relíquia
O jogador moçambicano
sempre foi classificado como
aquele que chega aos seniores ainda com algumas arestas por limar. Para Feliciano
Jone, que se define como um
atleta único com um carácter
só dele, o jogador moçambicano é talentoso e só precisa
de oportunidade para singrar
no estrangeiro.
“Para mim o jogador
moçambicano é uma relíquia. Os dirigentes deixam-no enferrujar. Se tivéssemos
dirigentes corajosos teríamos muitos compatriotas no
estrangeiro”.
Fora dos relvados, o jogador que tem como referências, Busquets e Kantê, é
estudante universitário, estando no presente a frequentar o terceiro de licenciatura

em gestão de empresas.
Questionado sobre o que
seria na vida se não fosse jogador do futebol, Feliciano
Jone disse: “Se não fosse jogador seria um polícia. Sempre
sonhei em ser um agente do
Grupo Operações Especiais
(GOE)”.
Avaliando a sua carreira
futebolística considera haver dois momentos que para
sempre vão marcar a minha
carreira como jogador do
futebol. “O primeiro foi no
meu segundo ano nos seniores do Textáfrica quando perdemos um jogo e falhamos
a ascensão ao Moçambola.
Ganhar o Moçambola com a
camisola do Costa do Sol foi
um dos momentos mais marcantes pela positiva na minha
carreira.”

entre os eleitos. O médio dos
canarinhos considera que
a falta de sorte contribuiu
para que, mais uma vez, os
Mambas não conseguissem
o apuramento para o CAN.
“A meu ver faltou-nos
sorte. Temos que nos organizar melhor para termos
sorte. Tudo deve começar de
acima até os jogadores”.
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Énia Lipanga participa no Festival de Poesia de Lisboa
em Portugal

A

poetisa e activista social moçambicana, Énia
Lipanga participa na sexta edição do Festival
de Poesia de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de
Setembro. Para Lipanga, numa entrevista ao
jornal O País, é uma oportunidade muito especial, pois,
segundo a artista, não esperava ser convidada a este
grande evento, considerando a sua juventude no universo literário.

Se as condições sanitárias
e logísticas forem favoráveis,
a artista irá viajar para a capital portuguesa. De outro
modo, se as restrições impostas pela Covid-19 a impedirem de viajar, a alternativa
será participar via online.
Seja como for, para a autora de “Sonolência e Alguns
Rabiscos” (poesia), é sempre
uma excelente notícia poder
conversar com autores de origens diferentes, até porque
desde 2016 que a iniciativa
portuguesa cumpre o objectivo de incentivar a leitura,
fomentar a democratização
da palavra e valorizar a poesia de língua portuguesa.
No Festival, Énia Lipanga estará na mesa literária
que vai reflectir sobre Itinerários das poetas do agora,
a decorrer no dia 15 de Setembro, com a brasileira Heloisa Buarque de Hollanda e
a portuguesa Judite Canha
Fernandes.
O interesse de ÉniaLipanga pelo Festival de Poesia de
Lisboa fundamenta-se, igualmente, por ser uma iniciativa
que busca “propor um diálogo com as poéticas da terra e
suas narrativas históricas, em
sentido amplo, por acreditar
na sua centralidade e na sua
transversalidade em nossas
vivências social, económica
e política”. Não obstante,
ÉniaLipanga espera que esteja num bom cruzamento,
que a permite conhecer no-

vas autoras.
Este convite surge nas
vésperas de lançamento do
seu segundo livro, intitulado “Para enxugar as nódoas
dos meus olhos”, que se encontra em pré-venda. Trata-se de um projecto editorial
da Gala-Gala Editores, uma
aposta de vários escritores
moçambicanos, entre consagrados e emergentes, onde
se notabiliza o esmero no arranjo gráfico.
Entre a música, poesia e
o activismo
Énia Lipanga nasceu a 4
de Abril, é rapper, poetisa,
activista social em prol dos
direitos humanos da mulher
e advoga na área da inclusão
social. É mentora do evento
Palavras São Palavras, que
há nove anos, mensalmente,
une a poesia e outras artes
e promove novos talentos
na área da poesia. Integra o
grupo musical Revolução Feminina, que insta as mulheres a se empoderarem bem
como a lutarem pelos seus
direitos, através da música e
da poesia. Faz parte do Colectivo Uqhagamishelwano,
um grupo de artistas e activistas sociais do mundo que
lutam contra hegemonia cultural. Énia foi homenageada
pela marca brasileira Gdarkestampas no ano passado
com a criação de uma linha
de roupas inspiradas no poe-

ma “Sou África”, escrito
pela poetisa. Foi nomeada
como uma das 10 mulheres
mais inspiradoras de Moçambique em 2018 pela Hamasa Magazine, uma revista
tanzaniana. Tem um livro
publicado “Sonolência e Alguns Rabiscos” que é o primeiro livro de poesia em tinta e braille em Moçambique.

Festival de Poesia de
Lisboa: sexta edição
celebra a terra
A 6.ª edição do Festival de
Poesia de Lisboa acontece de 12
a 18 de Setembro, em formato virtual, e tem o escritor Mia
Couto como autor homenageado
e atracção principal da programação. Até o momento, a organização já conta com inscrições

de poetas lusófonos residentes em
países como Portugal, Cabo Verde, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Espanha e Israel. Ao longo
de 6 dias do evento, os inscritos
poderão participar de todas as
oficinas, mesas e espectáculos
organizados em torno do tema
“Terra – uma poética de nós”,
além de terem seus poemas inseridos na antologia do projecto e
concorrerem a um prémio.
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Sara Mechaque Bussotti ou a modulação da
cor e do desenho

S

ara Mechaque Bussotti – nome artístico Newasse – é uma artista de cariz naturalista. Tudo é
correcto: a estrutura, a composição equilibrada,
a harmonia cromática, a existência de opulência da matéria e da cor, os temas retratados, o desenho
tecnicamente executado. A passagem do desenho à pintura feita a carvão, aguarela ou óleo, não se opera por
nenhum salto brusco. Sara Mechaque Bussotti sempre
praticara uma “arte de passagens” discretas e sensíveis entre o desenho, a pintura e a aguarela, não obstante tratar-se de uma jovem no limiar da sua carreira
artística.

Afonso Almeida Brandão
A fronteira entre estas três
artes não é uma linha que se
transporta, mas zona móvel
que se percorre à velocidade da
luz, por efeito da transparência
de uma cor, ou pela abertura de
um rasgo solto feito mancha ou

posteriormente aguada de excelente equilíbrio técnico, que
apraz registar e evidenciar.
A sintaxe visual da sua obra
revela uma arquitectura de
ritmos formais e uma exploração lumínica, que só a estética
do olhar poderá revalorizar e

apreender. Na obra desta artista de mérito e qualidade, como
podemos constatar através das
obras que publicamos, as formas não fazem sentido sem serem já jogos cromáticos.
Os exemplos espalham-se
através dos motivos que tem
privilegiado no seu trabalho.
É isso que distingue, muito naturalmente, o desenho na sua
obra pictórica: nos seus desenhos a carvão ou em aguarela
está sempre visível, na execução
e no tratamento, a harmonia
das cores. Os temas que pinta
e as formas que desenvolve em
cada quadro não podem ser
desligados da cor e do conjunto da sua harmonia equilibrada
e rica em colorido e género no
que respeita ao tema retratado.
O que define o grande talento desta jovem artista luso-moçambicana-Italiana é essa
quase automática adequação
das cores às configurações,
expressadas com autenticidade, numa pintura consciente e
bem-feita. A obra de Sara não
é uma execução técnica e pormenorizada de efeitos fáceis,

mas uma pintura que evita o
decorativo e procura, antes, ser
criação e arte. Para Sara, a técnica da aguarela e do desenho,
sobretudo, deve ser alguma coisa parecida com uma avaliação
permanente de si e daquilo que
a vida coloca diante dos seus
olhos atentos. Decidida a conquistar um lugar próprio no
universo que vai descobrindo
(e desbravando nos últimos três
anos a esta parte.
Sara Mechaque Bussotti
pinta temas diversos, que vão
da figura à paisagem rural, da
natureza morta aos retratos, de
que é eximia retratista com provas dadas, envolvendo-as, progressivamente, numa atmosfera
singular e realista, que as situa
na fronteira do tempo ou mesmo — porque não dize-lo? —
no misterioso limbo que separa
a noite do dia e o dia da noite,

naquelas horas em que nas ruas
se pareçam mais gente em movimentada euforia, se esvaziam
entre si e se povoam de sonhos
prometedores....
Suspendendo-lhe o bulício,
conferindo-lhes uma ordem
que é, sobretudo, pictórica, a
artista pinta o sonho das cidades, das pessoas e das coisas,
surpreendendo-as, como que
paradas num tempo impreciso,
que tanto pode ser o de antes
da aurora, como o de depois
do crepúsculo. Também as suas
paisagens são de um encanto
revestido de extraordinária beleza. Trata-se de uma maneira
de sentir que, tendendo para a
revelação e sendo, por isso, necessariamente realista, em termos de cariz de proposta, não
despreza o valor do imaginário
e da criação.
Há, certamente, um lugar

para esta pintura, mais concretamente para os desenhos
e para as aguarelas desta jovem artista, que mergulha os
espaços e as coisas do nosso
quotidiano no mais suave e
inquietante dos silêncios e se
deleita na repetição (saudável!)
dos mesmos temas de modo
subtilmente diferente, mesmo
quando as diferenças possam
não surgir tão diferentes aos
olhos menos atentos.
Basta olhar com “olhos de
ver” e redobrada atenção para
um conjunto alargado das suas
criações e compreender que estamos diante uma artista Plástica de eleição que promete, em
termos de futuro, um lugar merecedor no actual panorama das
artes contemporâneas de feição
realista, de mérito firmado, que
importa realçar, acarinhar, reconhecer, divulgar e amar.

Joni Schwalbach lança “Timeless”, álbum com uma
sonoridade orquestral

O

músico e produtor Joni Schwalbach, lançou, na semana passada, mais um projecto
discográfico a solo. Intitulado “Timeless”
(eterno, em ingês), o CD foi produzido durante o período de pandemia e é o primeiro álbum
do artista a ser distribuído em plataformas digitais.
Trata-se de um álbum
com uma sonoridade orquestral e que remete a quem o
ouve, constantemente, uma
linguagem cinematográfica

com trilhas sonoras épicas.
“Sons que se vêem. A
mistura de uma orquestração sinfónica e instrumentos
acústicos aliados a elemen-

tos locais moçambicanos/
africanos dão a esta obra
uma sonoridade nova/única, que mistura culturas e
cruza/baralha horizontes”,
lê-se na nota de imprensa
enviada à Entre Aspas.
O mais recente trabalho
de Schwalbach é composto por 12 temas, incluindo
“AfricanTrip”, “Marracuene”, “Kanimambo Bhava”,

“Timeless” e “Madoda”. O
tema “Kanimambo Bhava”
tem a participação especial de Roberto Chitsonzo,
Cheny wa Gune, Lucas Macuácua e Paíto Tcheco.
“Timeless” está disponível desde sexta-feira em
mais de 150 plataformas
digitais, incluindo Spotify,
Deezer, Apple Music, iTunes e Amazon.

60 Meticais
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Mandato das forças estrangeiras é solidário

Nyusi jura de pés juntos que Moçambique não
paga nada pela ajuda militar estrangeira
Já há balanço positivo da entrada de Ruanda no terreno
A maioria dos países da SADC ainda não está em Moçambique

É

a primeira vez que o Chefe do Estado, Filipe Nyusi, partilha com os
moçambicanos os desenvolvimentos em torno dos ataques terroristas que se
verificam em mais de seis distritos de Cabo Delgado, num momento em que se
questiona a factura que deverá custear as despesas da intervenção estrangeira
que já começa a somar avanços. Na sua comunicação à nação, no pretérito
domingo, Nyusi aclarou que “ninguém pediu uma recompensa a Moçambique por estar
a apoiar a salvação de vidas dos moçambicanos” e que o apoio da força ruandesa está no
país ao abrigo do acordo bilateral entre os dois países, enquanto a força da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC), que chega tarde no terreno, tem enquadramento
jurídico no Tratado Pacto da Defesa Mútua da região e no protocolo de cooperação nas
áreas de política, defesa e segurança.

Nelson Mucandze
“A participação de Ruanda
enquadra-se no princípio de solidariedade para uma causa nobre
e comum, por isso não tem preço, pois trata-se de salvar vidas
humanas, evitar decapitação de
pessoas em Cabo Delgado e destruição de bens e infra-estruturas
públicas e privadas”, explicou
Nyusi, numa comunicação de
pouco mais de uma hora, centrada em torno dos ataques em
Cabo Delgado, desde finais de
2017.
No terreno, Moçambique
conta com militares de Ruanda,

os novos amigos de Moçambique, e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), numa acção coordenada pelas forças nacionais, enquanto que outros parceiros com
destaque para a União Europeia
e os Estados Unidos irão limitar-se a apoiar na capacitação das
Forças de Defesa e Segurança.
“Não devemos temer este
apoio, não devemos recear a
presença de tropas de outros
países. Nenhum país do mundo
é capaz de ser auto-suficiente na
luta contra o terrorismo”, afir-

mou o também Comandante-Chefe das FDS, Filipe Nyusi.
O Chefe de Estado explica
que o mandato das forças estrangeiras é de ajudar as FDS
a restaurar a segurança, tranquilidade e permitir a retoma
da normalidade, pelo que a sua
actuação no terreno obedecerá a
preceitos preconizados em instrumentos próprios, no âmbito
de uma estrutura de combate,
previamente aprovada, para
além de que Moçambique estará
na vanguarda e direcção estratégica das operações.

“Está absolutamente claro
que os moçambicanos estarão
na vanguarda e direcção estratégica das operações por conhecerem melhor o terreno, contexto
e serem os mais interessados na
restauração da estabilidade em
Moçambique”, disse, num momento em que se questiona a
proveniência da factura que irá
custear a intervenção ruandesa,
um país próximo de Emmanuel
Macron, cujo país tem um investimento bilionário em Palma,
um distrito que vive sob o fogo
cruzado do terrorismo.
Mas o discurso presidencial
assegura que “ninguém pediu
uma recompensa a Moçambique
por estar a apoiar a salvação de
vidas dos moçambicanos. Pelo
menos eu e o meu governo não
temos nenhum conhecimento”,
atirou Nyusi, também acusado
nalguns círculos como estando a
colaborar na perseguição de exilados ruandeses no país.
SADC continua lenta para
uma agenda pontual
Um conjunto de mil homens ruandeses, entre militares
e agentes da Polícia, estão em
Cabo Delgado, desde 09 de Julho passado, com o objectivo de
combater os ataques terroristas.
Já a força da SADC, que desde
o primeiro minuto assumiu que
a intervenção em Cabo Delgado
era um assunto pontual, é aguardada a qualquer momento, sendo que a equipa de avanço já se
encontra desde semana passada
em Nacala.
Nesta segunda-feira, as forças de Botswana chegaram no
País, no âmbito do Tratado Pacto da Defesa Mútua da região
e do protocolo de cooperação

nas áreas de política, defesa e
segurança, que regula o apoio
da SADC. É o primeiro país da
região a chegar no terreno depois que na semana passada foi
reportada a chegada da equipa
do avanço, um contingente sul-africano que deverá chefiar a
Força Conjunta da SADC, que
falhou a chegada no terreno do
dia 15 passado.
Antes do gesto solidário dos
“amigos” de Moçambique no
combate à insurgência, Nyusi
fez uma espécie da avaliação da
nova abordagem do combate ao
terrorismo em Cabo Delgado,
assegurando que a “correlação
de forças está a nosso favor”.
“A situação melhorou substancialmente em relação a
alguns meses”, afirmou, assumindo, contudo, haver focos de
instabilidade em alguns pontos
que inclusive ainda estão nas
mãos dos insurgentes.
Um dos pontos é a localidade de Awasse que até neste domingo estava a registar combates
intensos com os terroristas a tentar recuperar a zona, que estava
sob seu controlo, até há bem
pouco tempo. Aliás, enquanto o
Comandante-Chefe das forças
de Defesa e Segurança falava à
Nação, imagens não confirmadas inundavam as redes sociais
denunciando matanças dos insurgentes surpreendidos pelas
FDS, agora moralizados com os
novos amigos da trincheira, os
ruandeses.
Quatro anos depois do início
das incursões dos insurgentes,
Nyusi disse que ainda não há
clareza sobre as intenções do
grupo. Contudo, já foram identificados cidadãos moçambicanos e de outras partes de África
e Ásia que estão envolvidos.

