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Ordens na Frelimo e no judiciário para proteger Nyusi do processo das dívidas ocultas
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De accionista de uma empresa de fachada 
a embaixador pelas mãos de Nyusi

A grande sorte de Leonardo Pene

Como antigo ministro da Defesa foi quem liderou a criação da ProIndicus
Guebuza perguntou “Vocês chamaram-me, digam qual é o assunto”? e o ministro da Defesa 
disse: “Nós temos um projecto de protecção da zona económica exclusiva …”

A dois anos do fim de mandato só fez 700 metros de estrada
PUBLICIDADE

Comiche tenta materializar projecto do primeiro mandato

O intocável 
“Chefe do 

Grupo”

Filipe Nyusi é único citado no julgamento 
que não é solicitado na BO
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Ao fim da primeira semana do julgamento do caso das dívidas ocultas, 
três nomes foram citados de forma reiterada na tenda da BO. Trata-se 
do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, o antigo ministro 
da Defesa, Filipe Nyusi e o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. 
Dos três, dois já foram constituídos declarantes no processo, mas Filipe 

Nyusi, actual Presidente da República, descrito pelos primeiros dois réus como 
sendo o “chefe do grupo” que criou a ProIndicus e quem deu luz verde e intercedeu 
junto do antigo chefe do Estado para que aprovasse o projecto de protecção da zona 
económica exclusiva, é o único que o juiz Efigénio Baptista não o trata pelo nome 
próprio e, apesar de ter sido requerido como declarante, antes mesmo do início 
do julgamento, essa possibilidade é posta de lado, por ser considerada pessoa 
desinteressada. Ademais, está a se ensaiar a tese de que já foi ouvido em sede 
da instrução, por um procurador que ele mesmo com o seu punho o promoveu a 
vice-procurador-geral.

A primeira semana do 
julgamento do caso das dívidas 
ocultas foi bastante prenhe de 
grandes revelações que, se por 
um lado permitem perceber o 
nível de podridão do sistema, 
por outro dava espaço para 
abertura de mais processos 
autónomos ou, no mínimo, se 
alargar a base de declarantes.

Cipriano Mutota, um agente 
dos Serviços de Informação 
e Segurança do Estado, com 
mais de 45 anos de carreira, 
tendo participado em operações 
de grande nível como é o caso 
do desmantelamento de uma 
célula da CIA em Moçambique, 
em 1981, foi dos primeiros a 
ter contacto com o projecto de 

protecção costeira trazido por 
Jean Boustani e, imediatamente, 
envolveu o seu amigo Teófilo 
Nhangumele.

Tanto Cipriano Mutota 
como Teófilo Nhangumele 
assumiram, diante do 
juiz Efigénio Baptista, a 
paternidade do projecto, mas 
para que seguisse em frente foi 
preciso “furar” corredores da 
Presidência da República e de 
alguns ministérios nevrálgicos, 
como são os casos dos 
ministérios da Defesa, Interior e 
das Finanças.

Um oficial da secreta, sócio 
e com acesso privilegiado ao 
director-geral do Serviço de 
Informação e Segurança do 

Estado (SISE), de quem diz ter 
sempre seguido ordens, Cipriano 
Mutota assumiu os primeiros 
contactos entre a Privinvest e a 
parte moçambicana, foi através 
da empresa MULEPE, que 
tem como sócio três quadros da 
secreta, nomeadamente Mutota, 
Gregório Leão e Leonardo 
Pene, actual embaixador de 
Moçambique em Vietname.

É de precisamente Gregório 
Leão, seu sócio e director geral 
que Mutota diz ter recebido a 
missão de fazer um estudo sobre 
possíveis ameaças que “pairavam 
na República de Moçambique”, 
que viria a ser a base, mais tarde, 
para um estudo de viabilidade. 
Mas viria a ser o lobbista 

Guebuza perguntou: “Vocês chamaram-me, digam qual é o assunto”? e o ministro da 
Defesa disse: “Nós temos um projecto de protecção da zona económica exclusiva …”
Ordens na Frelimo e no judiciário para proteger Nyusi do processo das dívidas ocultas
Como antigo ministro da Defesa foi quem liderou a criação da ProIndicus
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O intocável “Chefe do Grupo” que deu luz verde 
para a criação da Proindicus

Continua na pag  03

Filipe Nyusi é único citado no julgamento que não é solicitado na BO

O antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza, 
o antigo Ministro da Defesa, 
Filipe Nyusi, actual Presidente de 
Moçambique e o antigo ministro 
das Finanças, Manuel Chang são 
algumas das figuras que tiveram 
contacto com Nhangumele e 
tomaram decisões estruturantes 
para a materialização do mega 
calote, que empurrou o país para 
uma crise sem precedentes

Dos três, quem não é arguido, 
nem declarante é o actual 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que liderou o projecto 
como ministro da Defesa e 
orientou reuniões preparatórias. 
Segundo Cipriano Mutota, 
antigo director do Gabinete de 
Estudos e Projectos dos Serviços 
do SISE, Filipe Nyusi foi citado 
como “chefe do grupo” que 
liderou o “veículo” que viria a 
ganhar o nome de ProIndicus, 
curiosamente escolhido por 
Nhangumele, que inclusive fez a 
reserva junto da Conservatória de 
Registo de Entidades Legais.

Mutota revelou que Filipe 
Nyusi esteve envolvido desde 
os primeiros draffts, tendo 
participado na apresentação 
feita por Mutota e Nhangumele 

na Presidência da República, 
juntamente com o antigo ministro 
das Pescas, Vítor Borges, do 
Interior Alberto Mondlane e o 
Conselheiro Político de Guebuza, 
Renato Matusse.

Após a divulgação do estudo 
de viabilidade, o director-geral 
deu ordens para se criar o veículo 
para materializar o projecto 
que devia ter braços do SISE, 
Ministério da Defesa e do Interior. 
Já com o projecto sob o comando 
do ministério da Defesa, Mutota 
conta que participou num único 
encontro. 

“A reunião foi dirigida pelo 
ministro da Defesa e decidiu-se 
que o projecto devia ser composto 
por entidades ligadas à defesa e 
segurança”, conta Mutota, para 
depois acrescentar que também 
“decidiu-se que deviam começar 
acções concretas para podermos 
concretizar o projecto. Uma das 
coisas que ficou lá determinada 
é que cada um tinha que indicar 
as entidades do seu ministério e as 
pessoas que iriam servir de pontos 
focais para o projecto”, disse 
Mutota, apelidando o actual chefe 
de Estado de “chefe do grupo”.

Reginaldo Tchambule

Filipe Nyusi, Presidente da República

O “chefe do grupo” que deu luz 
verde ao projecto

Nhangumele como agente 
duplo ao serviço da Privinvest 
e do governo moçambicano, 
através de ligações estranhas 
com a secreta moçambicana, 
que levaria as coisas para 
um outro nível, penetrando 
de forma surpreendente nos 
círculos ligados ao poder para 
conseguir influenciar o processo.

O arguido Teófilo 
Nhangumele, apesar de não 
ser funcionário do Estado e 
não ter nenhuma relação com 
o SISE, está envolvido desde a 
elaboração dos estudos à fase 
de concepção do Projecto do 
Sistema Integrado de Monitoria 
e de Protecção (SIMP).

Quando questionado como 
é que Teófilo Nhangumele 

passou a fazer parte do projecto, 
o co-réu Cipriano Mutota disse 
que não tinha autorização para 
falar. “Não tenho autorização 
para falar. Tinha que pedir 
autorização para dizer. Esta 
pergunta me persegue desde a 
PGR”, comentou Mutota, na 
sessão que marcou o segundo 
dia do julgamento do maior caso 
de corrupção de Moçambique 
independente.

Curiosamente, o juiz, o 
ministério público e outras partes 
processuais não pressionaram 
a Teófilo Nhangumele para 
revelar sob ordens de quem 
passou a fazer parte do projecto. 
Uma questão que, após cinco 
dias de julgamento, continua 
aberta.
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Teófilo Nhangumele

“Nós temos um projecto de protecção da zona económica exclusiva”

Um Julgamento à medida de Nyusi?

A informação foi 
confirmada pelo co-réu, Teófilo 
Nhangumele, que acrescentou 
outros detalhes importantes. 
Revelou que depois de assumir 
o projecto, Filipe Nyusi foi 
quem deu luz verde e garantias 
ao antigo Presidente da 
República para se avançar.

“Quando chegámos, 
estavam lá os ministros 
da Defesa Nacional, do 
Interior, dos Transportes e 
Comunicações, das Pescas, 
das Finanças e o director-
geral do SISE. O Presidente 
da República entrou e disse: 
‘Vocês chamaram-me, digam 
qual é o assunto.’ E o ministro 
da Defesa disse: ‘Nós temos 
um projecto de protecção da 
zona económica exclusiva e 
gostaríamos de o apresentar 
ao Presidente’”, lembrou 
Nhangumele.

Ainda no referido encontro, 
Segundo Nhangumele, Nyusi 

diante de Guebuza declarou 
que “nós estamos a pedir para 
avançar com este processo”. Na 

resposta ao pedido apresentado 
pelo então ministro da Defesa, 
Armando Emílio Guebuza 

terá afirmado: “Se vocês estão 
satisfeitos, podemos avançar”, 
iniciando-se, assim, com todo 
o processo que culminou com 
uma dívida de 2.2 mil milhões 
de dólares (USD), dos quais 
cerca de USD 800 milhões é 
que foram usados para compra 
de equipamentos subfacturados 
e não está clara a aplicação de 
cerca de USD 1.4 mil milhões.

Após receber orientações 
de Guebuza para que fizessem 
parte do projecto somente 
elementos das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), Filipe Nyusi 
terá orientado Gregório Leão 
e Mutota para dispensarem 
Nhangumele. Mais tarde, 
segundo Nhangumele, houve 
um encontro restrito onde 
esteve somente com o então 
ministro da Defesa Nacional, 
que o comunicou pessoalmente 
que o governo prescindia dos 
seus serviços, uma vez que não 
é funcionário do Estado muito 

menos membro das FDS.
"Fiquei revoltado, quando, 

de forma educada, o ministro 
da Defesa comunicou-me que 
eu já não era parte do processo. 
A minha inquietação foi como 
é que iria ser daí em diante, 
porque eu é que conhecia 
melhor o projecto", afirmou 
Nhangumele, destacando que 
nesse encontro foi preparada a 
primeira carta de intenção do 
projecto enviada à Privinvest, 
assinada com o punho de 
FN, antes de Nhangumele ser 
orientado a entregar as pastas 
ao PCA, da empresa Monte 
Binga, ligada ao Ministério da 
Defesa.

Recorde-se que Nyusi foi 
também quem assinou a carta 
que solicitou ao ministro das 
Finanças, Manuel Chang, a 
emissão das garantias a favor da 
ProIndicus, em Janeiro de 2013 
e apontou a Credit Suisse como 
a solução de financiamento.

Durante as duas primeiras 
audições, notou-se um esforço 
descomunal do juiz da causa em 
interromper a explanação dos 
réus com outras interpelações 
não relacionadas com o assunto, 
sempre que se pronunciava 
o antigo ministro da Defesa. 
O mesmo fazia questão de 
repisar várias vezes sempre que 
fosse citada a participação de 
Armando Guebuza ou outra 
figura ligada ao governo anterior.

Trata-se do mesmo juiz que 
há algumas semanas indeferiu 
o pedido da defesa de António 
Carlos de Rosário que pretendia 
que Nyusi fosse ouvido numa 
lista de 30 declarantes, incluindo 
o pagador Jean Boustani que, 
o Evidências apurou, havia 
se prontificado a falar por 
videoconferência.

Este facto tem ressuscitado 
os temores de que possa tratar-
se de um julgamento político, 
telecomandado pelo partido 
Frelimo, sobretudo a ala mais 
achegada a Filipe Nyusi.

Curiosamente, o mesmo 
tribunal, autorizou sine die que 
Manuel Chang seja ouvido “na 
qualidade de declarante, quando 
estiver no território nacional, 
momento em que será marcada 
uma data para o efeito”, após 
um requerimento selectivo 
da Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM), assistente 

do processo.
Neste momento, há um 

esforço titânico para proteger 
Filipe Nyusi do processo, 
procurando ocultar a sua 
intervenção. Jean Boustani, 
no julgamento em Nova York, 
indiciou o actual Presidente da 
República no recebimento de 
um suborno no valor de USD 
1 milhão, através de uma conta 
da sua empresa denominada 
Sun Flower sedeada no Dubai, 

curiosamente, onde os restantes 
arguidos também abriram contas 
para receberem o dinheiro do 
suborno. O valor era destinado 
para a sua campanha para a 
eleição de 2014.

Com o judiciário fortemente 
controlado pelo partido no poder, 
acredita-se que a Frelimo esteja 
envolvida numa campanha para 
protege-lo da justiça para evitar 
mais erosão à imagem do próprio 
partido, também ele associado 

ao escândalo das dívidas ocultas 
como um dos beneficiários de 
pelo menos USD 10 milhões 
recebidos na Conta do Comité 
Central, em 2014, curiosamente, 
um ano de campanha eleitoral.

Uma lista de 15 pessoas, 
entre analistas com ligações ao 
regime e membros da sociedade 
civil, que inclui Egídio Vaz e 
seus lacaios, um autoproclamado 
amigo do Presidente Nyusi, com 
quem toma vinho em Goba e que 

normalmente insulta nas redes 
sociais em seu nome, foi tornada 
pública, há dias, naquilo que seria 
um plano de lavagem de imagem 
do Presidente moçambicano 
para, através da participação em 
programas em canais ligados ao 
partido ou cooptados, dissipar 
na opinião pública qualquer 
associação de Nyusi ao maior 
escândalo financeiro do país.
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O papel de Ndambi Guebuza – “Júnior”

Nhangumele diz nunca ter recebido algum comando directo do 
ex-Presidente, Armando Guebuza 

Desde sempre os 
moçambicanos se questionavam 
qual era o papel de Armando 
Ndambi Guebuza no 
processo que culminou com a 
contratação das dívidas ocultas 
e por que razão este recebeu a 
maior parte do bolo (33 milhões 
de dólares). Na passada quinta-
feira, quarto dia do julgamento, 
o réu Teófilo Nhangumele, 
apertado com as perguntas do 
juiz e do ministério público, 
acabou revelando que “sempre 
que notasse que o processo 
estava lento e precisava 
desbloquear algo falava com 
Armando Ndambi Guebuza, 
identificado várias vezes 
nas correspondências entre 
Nhangumele e Jean Boustani 
como “Júnior” ou “Cinderela”.

Durante o interrogatório, 
o principal lobbista das dívidas 
ocultas, Teófilo Nhangumele, 
confirmou não ter nenhum 
vínculo com o Estado ou com 
o SISE, contudo revelou que 
efectuou três viagens, sendo uma 
para a Alemanha e outras duas 
para Abu Dhabi, Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, entre 
2011 e 2012, na companhia dos 

co-réus Bruno Langa, Armando 
Ndambi Guebuza e António 
Carlos do Rosário, este último 
era único funcionário do Estado.

Aquelas três deslocações, 
segundo explicou Nhangumele, 
num discurso cheio de 
contradições e num dia em que 
não esteve tão à vontade como 
no primeiro, tinham como 
objectivo conhecer o fornecedor 
e fazer as devidas diligências 
(due-dilligence).

Foi numa dessas visitas, em 
Abu Dhabi, conta, que Jean 
Boustani “após saber que não 

éramos funcionários públicos, 
que sugeriu que devíamos 
assinar contratos de trabalho 
como consultores da Privinvest”. 
No entanto, apenas Bruno 
Tandane e Teófilo Nhangumele 
é que ficaram ligados àquela 
firma por um vínculo contratual.

Questionado sobre as razões 
pelas quais Ndambi Guebuza 
não assinou contrato com a 
Privinvest, Nhangumele disse 
que este estava em conflito 
de interesses por ser filho do 
antigo Presidente da República, 
enquanto António do Rosário 

representava interesses do 
Estado.

É daí que, o juiz, após 
apresentar vários e-mails 
trocados entre Teófilo 
Nhangumele e Jean Boustani, 
um dos executivos da Privinvest, 
questionou qual era o real papel 
de Armando Ndambi Guebuza 
e por que razão recebeu 33 
milhões de dólares não tendo 
nenhum contrato com a 
Privinvest.

Em resposta, o réu disse 
que sempre que precisasse 
desbloquear algo no projecto 
ligava para o “Júnior” para falar 
com o pai, em clara referência 
ao antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza. 
O facto foi atestado por um 
e-mail, obtido pelo Ministério 
Público no âmbito da diligência 
processual, em que Nhangumele 
dá garantias a Boustani que 
acabava de falar com o “Júnior” 
para que este fizesse chegar a 
preocupação ao seu progenitor.

“Bro, falei com o júnior para 
lhe clarificar que existem fortes 
sinais de falta de compromisso 
e cooperação por alguns dos 
actores do processo, pois não 

vejo por que razão este processo 
tem que se arrastar por tanto 
tempo”, leu o juiz uma das 
correspondências enviadas por 
Nhangumele à Jean Boustani.

Nhangumele não só 
confirmou a autenticidade do 
e-mail como também, depois 
de muita insistência revelou: 
“O meritíssimo perguntou-me 
se era essa (falar com o pai) a 
função de Júnior, mas eu não 
confirmo, porque mesmo no 
princípio, quando eu mandei o 
e-mail para o Bruno, o Júnior 
não tinha nenhuma função. 
Quando eu encontrava uma 
situação, por vezes fazia recurso 
a ele”, disse Nhangumele, antes 
ter ser interrompido pelo juiz a 
perguntar “falava com o júnior, 
para este ir falar com o pai?”, 
ao que responde “essa era a 
minha intenção, agora se todas 
as vezes que eu falava com ele 
isso acontecia meritíssimo, eu 
não sei. Quando eu tivesse 
desafios, algumas vezes em que 
eu não entendia certos níveis de 
morosidade, eu falava com ele 
e se todas as vezes que eu falei 
com ele fez as coisas ou não, 
não sei”.

Em sede de interrogatório 
dos advogados de defesa, o réu 
Teófilo Nhangumele garantiu 
nunca ter tido algum encontro 
com o antigo Presidente da 
República, Armando Emílio 
Guebuza e nega ter alguma vez 
recebido alguma ordem directa 
deste, durante a fase de desenho 
e concepção do projecto de 
Sistema Integrado e Monitoria 
e Protecção (SIMP), no qual 
confessou ter actuado como 
agente duplo, uma espécie de 
facilitador de ambas partes.

Questionado pelo advogado 
de Ndambi Guebuza, Isálcio 
Mahanjane, se durante a fase 
piloto do projecto teve algum 
encontro com o ex-Chefe de 
Estado, o réu declarou que “ 
nunca tive um encontro com 
o excelentíssimo presidente 
Armando Emílio Guebuza”.

Insistindo, o referido 
causídico perguntou se Teófilo 
Nhangumele teria recebido 
algum comando dele ou 
de interposta pessoa para 
fazer chegar algum recado 
ou orientação, ao que como 

resposta o réu disse “não, 
nunca tive nenhum recado ou 
orientação nesse sentido”.

Igualmente, quando 
questionado se recebeu alguma 
credencial para representar 

o antigo Chefe do Estado ou 
a Presidência da República, 
Nhangumele respondeu que 

nunca teve.
Como é óbvio, Mahanjane, 

em defesa de Ndambi Guebuza, 
filho do antigo chefe do Estado,  
confrontou Nhangumele a 
respeito das suas declarações 
anteriores quando, perante o 
juiz, declarou que sempre que 
encontrasse alguma situação 
ligava para “Júnior”, em 
referência a Ndambi Guebuza, 
também referenciado nos 
e-mails como Cinderela.

Em resposta, Nhangumele, 
que desde a primeira hora 
mostrou  contradições e a 
desmentiu suas próprias 
declarações, dizendo, desta 
vez, que “nunca precisamos 
de Armando (Ndambi 
Guebuza) para acelerar 
nenhuma decisão, o que eu 
disse mantém-se desde que 
fui ouvido pela PGR, o único 
motivo que me fez procurar 
o Bruno (amigo do Ndambi e 
pessoa de contacto) era só para 
tomar conhecimento se o pai 
teria tomado conhecimento do 
projecto de Proteção da Zona 
Económica Exclusiva”.

Armando Ndambi Guebuza
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A empresa da qual Pene é 
sócio partilhava escritórios 
com uma outra empresa de 
Nhangumle, agente duplo 
que, depois, passou a ser 
representante na troca de 
correspondências com Jean 
Boustani, o representante 
da Privinvest, que veio a 
Moçambique com a solução 
mágica de empréstimos 
que a banca nacional não se 
mostrava capaz de ceder.

Nelson Mucandze

O acordo de confidencialidade

Das revelações que saem 
da tenda da BO, no Julgamen-
to que decorre desde semana 
passada, mais nomes vão sen-
do citados por estar directa ou 
indirectamente ligados com 
o projecto que motivou o en-
dividamento que lesou o país. 
São de destacar figuras como 
o antigo ministro das Pescas, 
Vítor Borges, que não apoiou 

a criação da EMATUM, em-
presa que recebeu parte dos 
empréstimos.

"Lembro-me que ele [Vítor 

Borges] tinha um trauma das 
antigas empresas estatais e dis-
se-nos para não embarcarmos 
na criação de uma empresa de 
pesca", afirmou Nhangumele.

Mas há outros como Leo-
nardo Pene, que assumiram um 
papel determinante para viabi-
lizar o processo de mobilização 
de investimentos, participando 
da criação de uma empresa de 

fachada. É a MULEPE, Lda, 
criada por sócios com acento 
no Comando Operativo, braço 
das Forças de Defesa, a altura 

dos factos presidido por Filipe 
Nyusi, mas escasseia informa-
ção sobre o nível de envolvi-
mento de Leonardo Rosário 
Manuel Pene, um “bufo” que 
viria, mais tarde, a ser promo-
vido por Filipe Nyusi. Nem o 
juiz, nem o ministério público 
quiseram ir a fundo sobre a 
participação de Pene nos even-
tos que culminaram com as 
dívidas ocultas, tal como o fize-
ram nos outros nomes citados.

A 18 de Janeiro de 2018, o 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, nomeou Leonardo 
Rosário Manuel Pene para o 
cargo de Embaixador Extraor-
dinário e Plenipotenciário da 
República de Moçambique 
junto da República Socialista 
do Vietname.

A empresa da qual Pene é 
sócio partilhava escritórios com 
uma outra empresa de Nhan-
gumle, agente duplo que, de-
pois, passou a ser representante 
na troca de correspondências 
com Jean Boustani, o represen-
tante da Privinvest, que veio a 
Moçambique com a solução 
mágica de empréstimos que a 
banca nacional não se mostra-
va capaz de ceder.

Na MULEPE, Lda, Gregó-
rio Leão era representado por 
seu cunhado Benjamim Buque, 
irmão da Ângela Leão, que, 
depois, viria a integrar a equi-
pa de sócios. Enquanto Pene, 
era representado na empresa 
por Esculápio Luciano. Mutota 
é operativo do SISE que geria 
sua participação directamente.

Leonardo Rosário Manuel Pene faz parte de uma lista restrita de sortudos 
com ligações ao calote que lesou o País, que teve um destino diferente dos 
seus colegas e parceiros de negócios. É sócio da MULEPE, Lda, empresa 
de fachada que tem como co-sócios Cipriano Mutota e Gregório Leão. 
Os três foram colegas de Serviços de Informação e Segurança do Estado 

(SISE), que, aproveitando-se de informações privilegiadas criaram a MULEPE Lda, 
para servir de ponte entre SISE e a Privinvest, com a qual estabeleceram os primeiros 
contactos com a parte moçambicana e assinaram um acordo de confidencialidade 
que originou tudo o resto.

De accionista de uma empresa de fachada a embaixador 
de Vietname pelas mãos de Nyusi

A sorte grande de Leonardo Pene

Na altura, a MULEPE 
Lda assumiu o papel de bus-

ca pelos parceiros e manteve 
contactos com a Privinvest. 

Para que a negociata não 
despoletasse para o público, 

MULEPE Lda, foi usado por Teófilo Nhangumele para troca de correspondência 
com a Privinvest

a MULEPE Lda e a empresa 
Abu Dhabi Mar, ligada a Pri-
vinvest que, depois, fecharia 
contratos com o Estado mo-
çambicano para a protecção 
da Zona Económica Exclu-
siva, assinaram um acordo 
de confidencialidade a 16 de 
Setembro de 2011, no qual 
a MULEPE Lda, disponibi-
lizava-se a organizar todo o 
processo atinente à criação 
e instalação do projecto de 
protecção da zona económi-
ca exclusiva de Moçambique.

Nesse acordo entregue 
por Teófilo Nhangumele a 
Cipriano Mutota, para as-
sinar na qualidade de sócio 
de MULEPE Lda, uma das 
cláusulas determinava que o 
objecto da relação devia ser 
mantido em sigilo absoluto. 

Em tribunal, Cipriano re-
conheceu que tomou conhe-
cimento do documento, mas 
logo que chegou às suas mãos 
ordenou que fosse entregue 
ao Monte Binga, empresa do 
ministério de defesa que era 

entidade que estava encarre-
gue de conduzir o projecto. 

Reconheceu a assinatu-
ra constante no acordo, mas 
não conseguiu explicar as cir-
cunstâncias em que rubricou 
o referido documento, ade-
mais, o comando das opera-
ções do projecto de Protecção 
da Zona Economia Exclusiva 
(ZEE) foi entregue a mon-
te Binga em 2012. Além do 
SISE, daqui não se conhece 
mais o papel da MULEPE, 
Lda.

No entanto, o papel de 
MULEPE, Lda, viria a fra-
cassar quando os credores 
afirmaram que financiavam 
privados. Dalí a “bolada” 
passou para o Estado. “Hou-
ve uma questão que no início 
do projecto deveria ir para 
particulares, mas quando 
chegou a hora de financia-
mento, a MULEPE foi reti-
rada porque não poderiam fi-
nanciar privados, mas, sim, o 
Estado”, referiu Mutota, em 
sede do Julgamento.
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FICHA TECNICA
Orquestra da BO: nem afinada, nem harmónica 

sem declarações do "chefe do grupo"

Os contornos da podridão do Estado 
estão em hasta pública, cristalizando a 
crença de que a ganância dos servidores 
públicos está acima dos interesses do Esta-
do, tal como vai se ilustrando na tela que 
exibe os detalhes do enredo que nos colo-
cou no banco dos réus.

Para consolarmo-nos da nossa falta de 
pudor hasteada logo pela manhã naquela 
tenda e isentarmo-nos da responsabilida-
de como sociedade, preferimos encarar o 
drama como problema deles, mas não é. 
Vai muito além da podridão deles, e re-
flecte a nossa! Afinal, não há nenhuma 
evidência de que no lugar deles assumi-
ríamos uma postura diferente.

É um episódio vergonhoso, mas o tem-
po não nos permite retorno para refa-
zermos de novo, embora valha-nos para 
a reflexão, para que possamos começar 
a pensar em fazer a coisa certa, afinal, 
quando a pessoa está no fundo do poço, a 
única opção que tem é ir à luz. Fora disso, 
estaremos a perpetuar os prejuízos do es-
cândalo, como alguns defendem em seus 
delírios de todólogos, com equações de 
mais mandatos para garantir a imunida-
de de uns que deixaram impressões digi-
tais nesta empreitada que lesou o Estado. 
Não defender o uso de cargos soberanos, 
no Estado, como refúgio, é já suficiente 
para provar que no lugar deles faríamos 
diferente.

Temos connosco que a coisa certa co-
meça com a credibilização da Justiça, do 
governo e das demais instituições sobera-
nas ou não, e as mudanças sociais serão 
efeitos de todas essas transformações nes-
tes órgãos.

Ao assumir esse caminho, damos ao 
nosso Estado a chance de resgatar a sua 
credibilidade e, aos servidores públicos a 
compreensão de que o compromisso de 
servir no Estado é avesso à mentalidade 
das boladas. Seriam os primeiros passos 
rumo à construção de um Estado enraiza-
do em valores que quando traídos, os tri-
bunais têm independência de julgar sem 
interferência política, seja quem for e sem 
precisar de pressão externa para fazer o 
que é certo.

A ilustração mais evidente do que es-
tamos a falar está na recente posição da 
OAM. Ora, aquele órgão pediu ao tribu-
nal que Manuel Chang fosse ouvido logo 
que extraditado para Moçambique, em 
virtude de ter sido citado repetidamente 
pelos primeiros dois réus ouvidos na se-
mana passada.

As famílias que assistem o julgamento 
de casa, sabem muito bem que o antigo 

ministro de Defesa, Filipe Nyusi, chama-
do de “Chefe do Grupo” (nas palavras do 
réu Mutota), MOF, New Man, Nuy, New 
Guy ou Nys nas correspondências de 
Jean Boustani, foi o mais citado em qua-
se todos passos que ditaram o avanço da 
empreitada, mas todos os intervenientes 
mostram-se surdos a este nome. Devia ter 
sido diferente, e este tratamento que mina 
um processo que a princípio devia servir 
para corrigir todos os erros do passado!

Há muitos cidadãos que ficaram desa-
gradados quando souberam que a extra-
dição de Chang voltou a ser adiada sine 
die. Houve, sim, um sentimento de revolta 
contra o Fórum de Monitoria de Orça-
mento (FMO), que contestou a decisão do 
ministro Ronald Lamola. Não há dúvidas 
que a ter que pagar, Manuel Chang devia 
pagar aos moçambicanos. Também não 
há dúvidas que os americanos não têm in-
teresse em esclarecer o caso para fazer jus-
tiça em nome dos pobres moçambicanos, 
mas, sim, de um grupinho de credores 
americanos já podres de riquezas. Mas, 
quando o julgamento já começa com ares 
de uma orquestra ensaiada, com uns a se-
rem chamados pelos nomes e outros não, 
resulta claro e cristalino, que entre uma 
justiça à medida de alguns e uma justiça 
verdadeira, os moçambicanos de bem 
vão escolher o que representa mal menor. 
Não há garantias claras de responsabiliza-
ção aqui em Moçambique. Infelizmente é 
o preço que se paga quando um Estado 
está alicerçado em instituições frágeis.

O juiz, ao não intimar o antigo minis-
tro da Defesa, que, enquanto “Chefe do 
grupo”, tomou decisões estruturantes que 
culminaram com a materialização das dí-
vidas ocultas, abriu um precedente, ainda 
nessa fase que se debate apenas a distri-
buição de comissões, enquanto se desco-
nhece o destino do “bolo” maior. Nem a 
fama que o persegue parece ser suficiente 
para apagar tamanha responsabilidade e 
expectativa que jazem sobre seus ombros. 

Estamos perante o escândalo cuja con-
dução judicial é determinante para medir 
a seriedade do nosso compromisso como 
Estado no combate à corrupção, que se 
enraizou na função pública, chegando a 
nível de ser colocado acima dos interesses 
do Estado. Mas a pergunta é: É possível se 
resgatar a credibilidade do Estado, quan-
do o mais Alto Magistrado da nação está 
envolvido até ao pescoço nesse escândalo? 
A nossa reposta a esta pergunta diz muito 
sobre o nosso compromisso com este Mo-
çambique. A nossa consciência e o nosso 
Estado não têm preço.
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Após dois anos consecutivos sem qualquer 
aumento salarial, o governo, através do 
Conselho de Ministros, aprovou alterações 
de salário mínimo que variam de 100 a 
600 meticais, um aumento que, segundo 

o partido Nova Democracia, representa um total 
desprezo à classe trabalhadora.

A embaixada dos Estados Unidos de Américo 
(EUA) em Maputo lançou recentemente 
o projecto iniciativa de Planeamento 
Familiar Melhorado (USAID IFPI), que 
ambiciona melhorar a saúde materna 

e infantil em Moçambique e capacitar mulheres e 
casais a fazerem as suas próprias escolhas sobre a 
sua saúde reprodutiva. 

O Conselho de Ministros 
apreciou e aprovou, na sua 29.ª 
Sessão Ordinária, as propostas 
sobre salários mínimos para os 
vários sectores de actividade, 
a entrar em vigor a partir de 1 
de Agosto de 2021, dois anos 
depois da última actualização. 

Apesar do aparente 
consenso alcançado entre o 
sindicato, sector privado e o 
governo, a nova tabela salarial 
mostra-se longe de satisfatória. 
As variações são situadas entre 
1.5% e 10%, algo como 100 a 
600 meticais.

De acordo com os números 
anunciados pela ministra do 
Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, o sector Um, 
o da agricultura, é o que registou 
o maior aumento percentual do 
salário mínimo, que é de 10%, 
passando de 4.266 para 4.829 
meticais.

No sector Dois, o da pesca 
industrial e semi-industrial, o 
aumento foi de 3.7%, fixando-
se nos 5.670 meticais. No 
sector Três, o da mineração, 

o incremento registado foi de 
6.4%, fixando-se nos 9.882 
meticais.

Já no sector Quatro, o da 
indústria transformadora, houve 
um aumento de 6.43%, estando, 
deste modo, o salário mínimo 
fixado nos 7.450 meticais. Para 
electricidade, gás e água, isto 
é, o sector Cinco, a subida foi 
de 7.2%, elevando o mínimo 
sectorial para 8.900 meticais. 
No sector Seis, o da indústria 
da construção civil, o aumento 
foi duas vezes menor que o do 
anterior, ou seja, 3.1%, o que 
permitiu uma subida para 6.331 
meticais.

Nos serviços não-financeiros, 
sector Sete, o incremento é de 
6.8%, fixando-se nos 7.308 
meticais. Neste é onde se situa o 
subsector da hotelaria e turismo, 
um dos mais afectados pela 
pandemia da Covid-19, com 
o menor aumento, ou seja, de 
apenas 1.54%, o correspondente 
a 100 meticais.

No sector Oito, o dos serviços 
financeiros, o aumento foi de 

De acordo com o comunicado 
da EUA, uma em cada 67 
mulheres, em Moçambique, 
morre durante o parto, três vezes 
mais do que a média global. 
“Através da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), 
este projecto irá aumentar a 

qualidade e o acesso aos cuidados 
de saúde reprodutiva nas 
províncias de Nampula, Sofala e 
Zambézia”, lê-se no comunicado 
partilhado esta segunda-feira. 
Em parceria com sistemas de 
saúde nacionais, provinciais, 
distritais e comunitários, este 
projecto de cinco anos, no valor 

Dois anos depois, aumento salarial varia de 100 a 600 meticais

Nova Democracia diz que novo reajuste é um 
donativo humilhatório

EUA disponibilizam 40,5 milhões de dólares

Precariedade da situação salarial em Moçambique

Para melhorar o planeamento familiar e a saúde materno-infantil em Moçambique

Evidências

5,9% para 13.409 meticais, 
enquanto para a função pública, 
sector nove, o incremento é 
de 5%, fixando-se nos 4.691 
meticais.

Para a Nova Democracia, 
partido liderado por Salomão 
Muchanga, a situação atingiu 
proporções vergonhosas e 
considera que não faz sentido 
que o salário mensal do 
mandante seja o subsídio diário 
do mandatário. 

“O tipo de concertação 
social baseado no amiguismo, 
orientação política empresarial, 
e um sector privado atrelado 
ao partido-estado no poder, 
têm minado a situação do 
trabalhador, a tal ponto de, os 
aumentos salariais serem feitos 
numa total falta de consideração 
pelos cidadãos, garantes da 
produção e produtividade da 

economia nacional”, aclarou.

Governação sem liderança 
e nem agenda

A situação dos trabalhadores 
em Moçambique vem se 
degradando nos últimos anos, 
à mesma medida que o custo 
de vida vai subindo. Para a 
Nova Democracia, a situação é 
agravada por uma governação 
sem liderança, nem agenda e 
que só faz prosperar salários de 
fome e miséria.

“A Nova Democracia 
condena a política especulativa 
da força de trabalho, e 
recomenda o sector sindical, que 
assuma o seu papel de defesa 
da maioria dos trabalhadores 
nacionais. Não se pode perceber 
e aceitar que o sector que deveria 
proteger os trabalhadores esteja 

atrelado à especulação das 
maiorias assalariadas em nome 
da defesa dos interesses das elites 
políticas, perfiladas no sector 
dito empresarial”, sublinha 
aquele que é dos poucos partidos 
da oposição que se faz presente 
de forma permanente na vida 
do país.

A Nova Democracia 
considera que está-se perante a 
mais profunda insensibilidade 
do governo para com os 
problemas do povo, por isso 
encorajou os trabalhadores a 
continuarem a lutar pelos seus 
direitos sem se deixar intimidar 
ou se vender em prejuízo da 
classe de trabalhadores que 
representam.

“A Nova Democracia é 
solidária com a situação dos 
trabalhadores Moçambicanos 
e augura que as entidades 
responsáveis pela negociação 
salarial coloquem a mão 
na consciência e restituam 
o poder de compra dos 
Trabalhadores, garantindo 
uma educação, alimentação, 
saúde e prosperidade, à altura 
da produção e desenvolvimento 
da nossa economia. Não fazem 
sentido algum, os aumentos que 
foram publicitados pelo Estado, 
pois são mais um donativo 
humilhatório do que reajuste 
salarial, com anuência do sector 
sindical”, acrescentou.

de 40,5 milhões de dólares, 
será implementado por um 
consórcio de organizações locais 
e internacionais liderado pela 
Pathfinder Internacional.

A elevada taxa de mortalidade 
materna, juntamente com outros 
problemas de saúde graves, 
tanto para as mães como para 
as crianças, é exacerbada pela 
falta de acesso aos serviços de 
saúde reprodutiva e planeamento 
familiar em Moçambique.

A USAID IFPI irá 
formar profissionais de saúde 
comunitários para partilhar estes 
recursos e opções de cuidados de 
saúde com mulheres e casais e 
irá trabalhar com jovens adultos 

para dissipar mitos em torno do 
uso de anticonceptivos e outros 
componentes do planeamento 
familiar.  O objectivo final, 
através do IFPI e outros 
investimentos complementares 
da USAID, é consciencializar 
as jovens mulheres e homens 
e dar-lhes acesso aos recursos 
de que necessitam para terem 
famílias saudáveis e levarem vidas 
saudáveis.

Os programas de saúde 
representam uma componente 
essencial da assistência mais ampla 
do Governo dos Estados Unidos 
em Moçambique.  Em estreita 
colaboração com o Governo da 
República de Moçambique, o 

Governo dos E.U.A. disponibiliza 
mais de 500 milhões de dólares em 
assistência anual para melhorar 
a qualidade da educação e dos 
cuidados de saúde, promover a 
prosperidade económica, e apoiar 
o desenvolvimento global da 
nação.

A Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) lidera o 
desenvolvimento internacional do 
Governo dos Estados Unidos e a 
assistência em desastres através 
de parcerias e investimentos 
que salvam vidas, reduzem a 
pobreza, fortalecem a governação 
democrática, e ajudam as pessoas 
a sair de crises humanitárias.
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Caso Mulhulamete 

SOCIEDADE

Índico recebe Óscar de melhor 
revista de bordo de África 2020

Auditores do INSS aprimoram conhecimentos 
sobre Auditoria dos Sistemas de Informação

Supostos nativos continuam a desafiar autoridades 
e a criar desordem no espaço da empresa

A revista Índico é a vencedora do prémio de 
“Melhor Revista de Bordo da Região de Áfri-
ca”, edição 2020, cujos resultados foram, 
recentemente, divulgados pela World Tra-

vel Awards https://www.worldtravelawards.com/
award-africas-leading-inflight-magazine-2020.

Com o objectivo de aprimorar conhecimentos 
sobre Auditoria dos Sistemas de Informação, 
10 técnicos do Departamento de Auditoria in-
terna estão em capacitação desde a manhã 

desta Segunda-feira.

O bairro Agostinho Neto, no distrito de Marra-
cuene, continua a viver um cenário que pare-
ce ter tirado de um filme do Velho Faroeste, 
norte-americano, sem lei. Tudo porque um 

grupo de supostos nativos de Marracuene, voltou, na 
passada terça-feira, a parcelar terras para vender e er-
guer casas dentro do espaço de 767.5 hectares perten-
cente à empresa Milhulamete, Lda, há mais de 40 anos. 
O mais recente episódio da contenda, que se arrasta há 
muitos anos sob olhar impávido das autoridades, ori-
ginou tumultos e desacatos que culminaram com feri-
mentos e detenções.

O caso eclodiu em 2016, 
quando um grupo de supostos 
nativos invadiu ilegalmente e 
parcelou, à luz do dia, movi-
mentando, inclusive grandes 
bulldozers, niveladoras e pás 
escavadoras, um espaço de 200 
hectares pertencentes à Mihlu-
lamete, Lda, dando lugar a 
casas convencionais, sem que 
o Estado interviesse de forma 
vigorosa. Aliás, mesmo tratan-
do-se de uma ocupação ilegal, 
empresas como a Electricidade 
de Moçambique (EDM) mobi-
lizaram-se para colocar servi-
ços sociais, incluindo energia 
eléctrica.

O caso chegou no mesmo 
ano à justiça, estando, neste 
momento, em recurso. Contu-
do, semana passada, o mesmo 
grupo voltou a invadir uma 
nova área da empresa Milhu-
lamete, Lda, para novos par-
celamentos e, tal como nas pri-
meiras ocupações, os invasores 
começaram a cortar árvores e 
construir algumas cabanas para 
garantirem a posse da terra.

Diante da situação, a empre-
sa Milhulamete, Lda participou 
o caso às autoridades locais, e, 
desta vez, de forma flexível, a 
administração de Marracuene, 
que tem estado a impor uma 

Evidências

A distinção resulta da ob-
tenção do maior número de 
votos dos leitores, maiorita-
riamente passageiros, clientes, 
profissionais e especialistas dos 
sectores de aviação e turismo. 
Havia sido anunciada no ano 
passado, mas só agora é que o 
prémio chegou à capital mo-
çambicana, para o júbilo do 
país e de todos os colaborado-
res da companhia aérea.

A Revista Índico www.
indico-lam.com é proprieda-
de da LAM-Linhas Aéreas de 
Moçambique e é produzida 
pela Agência de Comunicação 
Executiva Moçambique.

A LAM – Linhas Aéreas de 
Moçambique tem a honra de 
partilhar o Óscar desta distin-
ção com todos os apreciadores 
da revista e utentes dos servi-

ços da companhia.
A Revista está novamente 

numa pequena lista de con-
correntes para ganhar galar-
dão, atribuído pela Word Tra-
vel Awards. Para que o prémio 
seja alcançado, decorre uma 
votação on-line até Setembro 
próximo.

Refira-se que a comunida-
de virtual de leitores da revista 
de bordo Índico é, hoje, mais 
de 70 mil no mundo inteiro. 
FDS

A capacitação, segundo o 
Chefe do Departamento de 
Auditoria Interna, Lino Jorge 
da Costa Khálau, que falava 
no acto da abertura do even-
to, insere-se no âmbito das 
acções de formação levadas a 
cabo pelo INSS, como forma 
de potenciar os funcionários 
de conhecimentos para uma 
melhor actuação.

Uma vez que o Sistema de 
Segurança Social está infor-
matizado, referiu ser uma das 
prioridades da área de audito-
ria interna dotar os funcioná-
rios de conhecimentos técni-
cos que permitam uma melhor 
execução das suas acções.

Lino Jorge da Costa 
Khálau ressalvou que o traba-
lho de auditoria não é de “po-

nova forma de estar naquele 
ponto do país, mobilizou-se 
para demolir as construções ile-
gais, tendo em conta que a terra 
é do Estado e a sua ocupação é 
regulada por este.

A situação gerou alguma 
agitação e o grupo de invasores, 
empunhando armas brancas, 
agrediu e feriu 11 seguranças 
da empresa Milhulamete, en-
quanto agentes da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) no local assistiam. Só 
depois de a situação sair do 
controlo, é que a polícia teve de 
usar a força e deteve alguns dos 
cabecilhas do grupo.

Uma fonte da Milhulamete, 
Lda disse ao Evidências estra-
nhar o facto de as autoridades 
policiais não garantirem a pro-
tecção da empresa, que herdou 
do Estado a terra e activos de 
um projecto de reflorestamen-
to usando espécies florestais 
de crescimento precoce para o 
abastecimento em combustí-
vel (lenha e carvão) e materiais 
de construção para as cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, 
concebido pelo governo de Mo-
çambique com fundos da FAO.

A empresa lembra, basean-
do-se em documentos, que, an-
tes da implantação efectiva do 

projecto, foi feito um levanta-
mento com pormenor de todas 
as famílias que iam ser afectadas 
pelas plantações de eucaliptos e 
foram estabelecidos novos bair-
ros de reassentamento, a título 
de exemplo, a Aldeia Comunal 
Agostinho Neto (Pimbine) e 
muitas outras aldeias concebi-
das no âmbito do projecto.

“Todas as famílias nativas 
foram realocadas para estas al-
deias com condições invejáveis 
na altura: terrenos bem parce-
lados, com escolas, centros de 
saúde, água canalizada, casas 
de madeira e cinco, entre outras 
condições atractivas nessa altu-
ra”, garante a empresa, questio-
nando, agora, donde é vem os 
supostos nativos?

“Não há nativo nenhum, 
existe, sim, um grupo de inva-
sores que se tornou poderoso, 
com capacidade de manipular 
as comunidades, a sociedade ci-
vil, órgãos do Partido Frelimo e 
alguns sectores do governo, ex-
torquindo pessoas, acumulan-
do riqueza a custa de um bem 
alheio”, disse uma fonte da em-
presa ao Jornal Evidências.

liciamento”, mas sim de verificar 
e aconselhar os sectores sobre as 
melhores práticas a serem segui-
das, como forma de melhorar 
cada vez mais o desempenho da 
instituição.

O chefe de Departamento 
de Auditoria Interna recomen-
dou aos formandos para fazerem 
um melhor aproveitamento da 
formação.

Para além da capacitação em 
Auditoria dos Sistemas de Infor-
mação, a formação dos técnicos 
da área de Auditoria Interna, 
irá incluir, nos próximos tempos, 
pacotes com temáticas relacio-
nadas com os Fundamentos de 
Auditoria Interna e Normas de 
Auditoria Interna, assim como 
Auditoria Interna baseada no 
risco.

A acção de formação, que 
termina na Sexta-feira, dia 27 de 
Agosto, tem como facilitadores 
três técnicos da KPMG, uma das 
maiores firmas de auditoria, con-
tabilidade e consultoria a operar 
em Moçambique.
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“Somos catalogados como terra de corruptos” 
- reconhece Nyusi

PR quer dirigentes que dormem com consciência tranquila

De acordo com o Índice de Transparência Glo-
bal de 2020, Moçambique continua na lista dos 
países mais corruptos do mundo. Na última 
actualização, perdeu um ponto, passando de 

26 para 25, e caiu três posições, da 146ª para 149ª. Reco-
nhecendo a corrupção que abunda na pérola do Índico, o 
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, cujo nome 
vem sendo associado ao escândalo das dívidas ocultas, 
tendo sido citado pelos dois primeiros réus até aqui ou-
vidos pelo juiz na BO, desafiou, semana finda, durante 
o Primeiro Conselho Nacional de Coordenação entre os 
Órgãos Executivos de Governação Descentralizada Pro-
vincial, uma acção enérgica no combate à corrupção, os 
gestores a não temerem as auditorias.

Numa altura em que se 
julga o maior escândalo de 
corrupção da história do país, 
o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, associado à recep-
ção de subornos da Privinvest 
para a sua campanha em 2014 
no quadro das dívidas ocultas, 
instou aos governantes para 
pautarem por uma governação 
transparente para que no final 
do dia durmam com consciên-
cia tranquila. 

Na abertura do Primeiro 
Conselho Nacional de Coorde-
nação entre os Órgãos Execu-
tivos de Governação Descen-
tralizada Provincial, o Chefe de 
Estado convidou os secretários 
de Estado, governadores de 
província e presidentes das au-
tarquias a serem exemplos no 
combate contra este fenóme-
no que ano pós ano tem lesa-
do sobremaneira os cofres do 
Estado.

Na sua intervenção, Filipe 

Jacinto Nyusi fez o balanço de 
2020, ano em que registou-
-se um aumento do número 
de processos de corrupção em 
relação a igual período do ano 
passado. Trata-se de uma su-
bida de 300 processos, ou seja, 
1200 processos contra funcio-
nários e agentes do Estado em 
2020, contra cerca de 900 em 
2019.

Com vista a combater este 
fenómeno, Nyusi instou aos ór-
gãos de governação descentra-
lizada para estarem abertos a 
auditorias e maior transparên-
cia no seu trabalho.

“Fico muito preocupado 
quando são acusados edis, di-
rectores. Em alguns casos fica 
claro que se trata de falta de 
procedimentos, ausência de 
supervisão, fiscalização ou con-
tratos mal elaborados. Alguns 
são mesmo mal elaborados, 
mas outros são viciados”, disse 
o estadista.

Duarte Sitoe 

“Não tenham medo das 
auditorias, nem que sejam in-
ternas. Não tenham medo da 
fiscalização. Você dorme tran-
quilo quando percebe que há 
quem veio à tua casa, vascu-
lhou e viu que está limpa. Você 
dorme tranquilo”, disse o mais 
alto magistrado da nação que 
está neste momento a ser pro-
tegido pelo tribunal e pelo par-
tido Frelimo para que não seja 
ouvido no âmbito do escândalo 
das dívidas ocultas em curso na 
tenda anexa da BO.

Naquele evento, cujo lema 
foi “Por uma Governação Lo-
cal Coordenada ao Serviço do 
Cidadão”, o Presidente da Re-
pública mostrou-se desagrada-
do por Moçambique continuar 

a ser falado pelas piores razões 
a nível internacional.

“Não podemos assistir pas-
sivamente a nossa província e o 
nosso país a serem catalogados 
como terra de corruptos”, reco-
nheceu Nyusi.

Conheça o mapa da 
corrupção em Moçambique

No que respeita ao mapa 
das províncias mais corruptas 
do país, Nampula lidera con-
fortavelmente, uma vez que é 
a província com mais processos 
de corrupção contra os fun-
cionários públicos. A Cidade e 
Província de Maputo comple-
tam o pódio das províncias mais 
corruptas de Moçambique.

Pela positiva, por terem re-
gistado menos processos liga-
dos à corrupção no exercício 
do ano passado, destacaram-se 
as províncias de Gaza, Zam-
bézia e Tete.

No Índice de Transparência 
Global relativo ao ano passado, 
Moçambique continua na lista 
dos países mais corruptos do 
mundo. Para o Chefe do Esta-
do, esta má fama contribui para 
descredibilização e retarda de-
senvolvimento do país. “Vamos 
trabalhar! Se cada um fizer um 
pouco só, vamos virar isso. A 
corrupção é uma doença que 
tem corroído a nossa sociedade 
e retarda o desenvolvimento do 
nosso país”.

Numa altura em que se 
questiona o modelo da gover-
nação descentralizada, Nyusi 
lançou duras críticas aos órgãos 
de governação descentralizada, 
tendo declarado que em vez de 
questionar devem se preocupar 
em resolver os problemas que 
inquietam a população.

“É assim como as coisas co-
meçam. Começam assim e é 
assim como as coisas crescem. 
Vocês têm a sorte de ser os pio-
neiros neste processo. O vosso 
orgulho será deixar marcas. Ao 
invés de estarem a questionar, 
resolvam as preocupações”, 
afirmou Nyusi para depois 
acrescentar que “a descentrali-
zação não é o remédio para to-
dos os males da Administração 
Pública… o país não pode ser 
governado de forma sazonal”.

Nampula e Maputo lideram as estatísticas de corrupção no país 
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Ossufo Momade sobre o julgamento do caso das dívidas ocultas

Prazo de retoma de actividades da Total em 
Palma dilatado de 12 para 18 meses 

“Não importa se é Presidente, ministro ou director 
do SISE, se for ladrão o seu lugar é na cadeia”

Dois dias depois do ataque à Palma, a multi-
nacional francesa Total confirmou a sua reti-
rada de Afungi e a desmobilização de todo o 
pessoal do Projecto Mozambique LNG. Para 

justificar a sua posição junto da contraparte moçam-
bicana, dos credores e fornecedores, a petroquímica 
francesa accionou a cláusula de “força maior”, abrin-
do, assim, uma incerteza sem precedentes naquele que 
é o maior investimento directo estrangeiro em África. 
No início, a previsão de retoma das actividades era de 
um ano, mas agora, apesar dos reportados sucessos 
da força conjunta, Moçambique e Ruanda, que conse-
guiu recuperar distritos estratégicos como Mocímboa 
da Praia e Macomia, a multinacional francesa acaba de 
dilatar o prazo do seu regresso à bacia de Afungi, para 
dentro de 18 meses.

Naquele que é o seu primeiro pronunciamento 
desde o arranque do julgamento do caso das 
dívidas ocultas, o presidente da Renamo, Os-
sufo Momade exigiu independência da justi-

ça de qualquer interferência política, para garantir res-
ponsabilização dos infractores.

Na última quinzena de 
Março, depois dos ataques na 
vila de Palma, a multinacio-
nal francesa viu-se obrigada a 
colocar um travão no seu pro-
jecto estimado em USD 20 bi-
lhões, por sinal o maior inves-
timento estrangeiro da história 
do continente africano. Depois 
da ofensiva dos insurgentes, a 
Total estimou que as suas ac-
tividades estariam interrompi-
das por pelo menos um ano.

A nova garantia, que agora 
dilata a previsão de atraso de 
um para dois anos, foi dada, 
recentemente, pelo Banco 
Africano de Desenvolvimento 
(BAD), citando fontes da petro-
química francesa.

A chegada das tropas ruan-

desas espevitou as Forças de 
Defesa e Segurança na luta 
contra o terrorismo. As duas 
forças - Moçambique e Ruan-
desa - têm conseguido recupe-
rar territórios que, num pas-
sado recente, pertenciam aos 
insurgentes.

Atento a esses avanços, o 
presidente do BAD, Akinwu-
mi Adesina, declarou que não 
esperava que a interrupção 
afectasse a viabilidade de longo 
prazo do projecto de GNL.  

“A devolução da segurança 
naquele local dará garantias 
para a Total e para os demais 
voltarem. Entre 12 e 18 me-
ses espero que haja estabilida-
de suficiente para o projecto 
voltar aos trilhos”, assegurou 

O líder da Renamo, Ossufo 
Momade apelou, recentemen-
te, às autoridades da justiça 
moçambicana, para que não 
se deixem coarctar devido à 
interferência política no julga-
mento do caso “dívidas ocul-
tas” que arrola grande parte 
dos membros seniores do go-
verno e do partido no poder 
(Frelimo) em Moçambique.

“Não queremos uma in-
terferência política. É preciso 
que o mundo e o país acom-
panhem nitidamente onde 
é que o assunto começou e 
terminou. Todo aquele que é 
ladrão, seja Presidente, minis-
tro ou director-geral do SISE, 
se for ladrão o seu lugar é na 
cadeia”, declarou o presidente 
do principal partido da oposi-

Adesina.
O BAB vai disponibilizar 

um empréstimo de USD 400 
milhões para o projecto consi-
derado, por um lado, o maior 
investimento estrangeiro no 
continente africano e, por ou-
tro lado, tido como uma das 
grandes esperanças da econo-
mia moçambicana.

“Ficamos realmente preo-
cupados quando a Total de-
clarou o caso de força maior e 
teve que se mudar. Mas dá para 
entender por causa da situação 
de insegurança”, disse Adesina.

O presidente do BAD 
adiantou ainda que está a de-

senvolver facilidades, incluindo 
títulos de investimento indexa-
dos a segurança, para ajudar os 
países africanos a combater a 
insegurança e reconstruir após 
a agitação. “Sem segurança, 
você não pode ter investimento 
e você não pode ter desenvolvi-
mento”, disse

Refira-se que o Projecto de 
Gás Natural Liquefeito “Pro-
jecto LNG Golfinho/Atum 
(Mozambique LNG) ”, vai ser 
implementado a partir de uma 
Plataforma em terra, num in-
vestimento de USD 20 biliões, 
para viabilizar a exploração de 
13,12 Tcf  de gás natural re-

cuperável, num período de 25 
anos e gerar lucros directos na 
ordem dos USD 60.8 biliões, 
dos quais cerca de USD 30.9 
biliões para o Estado durante 
25 anos.

Por outro lado, prevê-se a 
disponibilização de USD 2.5 
biliões para cobrir despesas 
relacionadas com a contra-
tação de bens e serviços a se-
rem fornecidos por empresas 
moçambicanas ao projecto de 
GNL, durante a fase de cons-
trução da planta, para além 
das oportunidades de emprego 
e treinamento para cidadãos 
nacionais.

ção em Moçambique.
Ossufo Momade, que se 

encontra de visita na provín-
cia de Sofala, centro de Mo-
çambique, apelou ainda à 
calma dos moçambicanos e 
pediu para que tenham fé nas 
conclusões do tribunal.

“Caso haja interferência 
política, o esperado não sairá. 
Para dizer que todos nós de-
vemos esperar aquilo que vai 
sair daquele julgamento. Se 
nós os políticos intervirmos, 
vamos destruir. Vamos ter 
calma e esperança para que 
as coisas saiam e aquele que 
é culpado seja condenado”, 
apelou.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Ossufo Momade diz estar para breve retoma 
do pagamento de pensões de ex-guerreiros
Os ex-guerreiros da Renamo, integrados no 

processo de DDR, que recentemente mani-
festaram a sua indignação devido à falta de 
canalização de subsídios, já podem respirar 

de alívio. De visita à província de Sofala, no quadro do 
seu interminável périplo pelas províncias, o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, assegurou aos seus ho-
mens que brevemente será retomado o pagamento da 
pensão de desmobilizado, um direito adquirido quando 
passaram à vida civil, em meados do ano passado.

A tão esperada garantia de 
Ossufo Momade, presidente da 
Renamo, principal partido da 
oposição em Moçambique, foi 
feita na noite da passada sexta-
-feira, no distrito de Marromeu, 
província de Sofala, centro de 
Moçambique.

“Na verdade reuni com o 
embaixador americano, que 
é o vice-presidente do Grupo 
de Contacto e o seu respectivo 
presidente. A resposta foi positi-
va na medida em que nós não 
estávamos a acompanhar os es-
forços que eles estavam a fazer. 
A retoma dos pagamentos está 
para breve”, assegurou Ossufo 
Momade.

O presidente da Renamo, 
que falava no âmbito de uma vi-
sita de trabalho que realiza à re-
gião, garantiu que nenhum dos 
seus homens foi abandonado 
e que o processo de desmobili-
zação ainda está em curso. Se-
gundo Momade, o que o grupo 
de contacto está a fazer são con-
tactos junto do Banco Mundial 
e parceiros internacionais com 
vista a se disponibilizar os fun-
dos para o pagamento.

“Sabem muito bem que a 
desmobilização está a ocorrer, 
não é neste momento em que 
tudo vai acontecer na mesma 
altura, ninguém foi abandona-
do. Eles estão a trabalhar com 

o Banco Mundial e vários orga-
nismos para que possamos ter 
a pensão dos desmobilizados”, 
afirmou.

Há dias, apertado pelos 
guerrilheiros, o secretário-geral 
da Renamo, André Majibire, foi 
quem revelou que cerca de mil 
antigos guerrilheiros que aderi-
ram ao DDR estão sem receber 
pensões há seis meses, e na altu-
ra caracterizou de preocupante 
o silêncio do governo e dos par-
ceiros internacionais em relação 
à matéria. É que cada um dos 
desmobilizados da Renamo en-
tregou a sua arma com garantia 

de pagamento de pensão vitalí-
cia e financiamento de projectos 
de geração de renda,

Hoje, Ossufo Momade 
pede calma aos ex guerrilheiro 
e promete que “todos vão ter. 
Tenham calma de esperar que 
isto vai acontecer, eu estou a fa-
lar com toda responsabilidade 
como o presidente da Renamo e 
comandante em chefe das forcas 
da Renamo. Não vou dar o pra-
zo porque eles estão a trabalhar 
e têm fé que isto vai acontecer 
”, frisou.

O entendimento assinado 
em Agosto de 2019, foi o tercei-

ro entre o governo da Frelimo 
e a Renamo, tendo os três sido 
assinados na sequência de ciclos 
de violência armada entre as 
duas partes.

No âmbito do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacional, 
pouco mais de metade dos cer-
ca de cinco mil guerrilheiros 
da Renamo foram abrangidos 
pelo DDR, sendo que alguns 
foram incorporados nas Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 
moçambicanas.

O acordo é contestado por 
um grupo de dissidente daquele 
partido de oposição, o autopro-
clamado Junta Militar da Re-
namo, ao qual são atribuídos os 
ataques a alvos civis e do Estado 
no centro do país, com um saldo 
de pelo menos 30 mortos, desde 
01 de Agosto de 2019.

O grupo, chefiado por Ma-
riano Nhongo, um general da 
guerrilha da Renamo, acusa a 
actual liderança do partido de 
ter traído os ideais do faleci-
do presidente da organização, 
Afonso Dhlakama, nos compro-
missos que assumiu com a lide-
rança do executivo da Frelimo.
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Já ancião, Eneas Comiche tenta materializar projecto do primeiro mandato

Vendedores de inertes lamentam exclusão 
“Teria sido melhor se Comiche tivesse continuado 
onde estava”

Depois de ter falhado o seu Plano de Estrutura Urbana na sua primeira 
passagem pela presidência do Conselho Municipal da Cidade de Ma-
puto, Eneas Comiche, já octogenário, com claras indicações de vazio 
de ideias, decidiu, agora, cumprir com um dos propósitos falhados 
no seu primeiro mandato, ou seja, a requalificação da Praça da Ju-

ventude, localizada no famoso bairro de Magoanine, uma inovação que vai custar 
o “pão” de centenas de jovens vendedores de inertes (arreia e pedra), que serão 
obrigados a abandonar o local até Outubro próximo.

Muitas estradas na Cidade 
de Maputo continuam esbura-
cadas, o que, de certa forma, 
leva a que os automobilistas 
façam uma ginástica para cir-
cularem dentro da urbe. Con-
tudo, parece que as vias de 
acesso não estão no topo da 
agenda da gestão encabeça-
da por Eneas Comiche, que, 
depois de ter falhado o arran-
que das prometidas obras em 
Julho, agora lançou um outro 
horizonte.

Enquanto as estradas 
aguardam pelos retoques, o 
Conselho Municipal vai colo-
cando em práctica novos pla-
nos. Depois de o povo contes-
tar severamente as novas taxas 
para os serviços funerários, a 
edilidade deu um prazo de 90 
dias aos vendedores de inertes, 
com destaque para pedra, pó 
de pedra, areia do rio lavada 
e saibro, para, supostamente, 
dar lugar a obras de requalifi-
cação da praça da juventude.

A decisão do Conselho 
Municipal não foi recebida 
com agrado pelos munícipes 
que faziam do local espaço 
para empreender. Para além 
de venda de inertes, funcio-
nam no local oficinas de repa-
ração de viaturas e locais de 
venda de alimentos.

Gilda Matusse, de 37 anos 
de idade, não sabe o que será 
dela depois do dia 30 de Ou-
tubro, uma vez com o negócio 
da venda de água, refrescos e 
bebidas alcoólicas conseguia 
sustentar três filhos e o marido 
desempregado. O seu desalen-
to é justificado pelo facto de, 
nas suas palavras, não estar 
claro para onde a edilidade 
pretende os levar.

“Não sei o que fizemos 
para sermos tirados daqui. Es-
tão a falar do tal mercado de 
expansão em Laulane, mas, 
pelo que nos tem chegado, o 
mercado em alusão ainda não 
reúne condições para receber 

vendedores. Na verdade, nós 
não estamos dentro da pra-
ça que querem reabilitar, mas 
dizem que temos que sair por-
que estamos a lesar a estética 
da cidade mesmo longe dos 
passeios”, disse Matusse, para 
depois lamentar o facto de o 
município apenas estar preo-
cupado em encher os seus co-
fres à custa da desgraça dos 
munícipes.

“No tempo da campanha 
veio prometer-nos muitas coi-
sas e não falou nada de tirar as 
pessoas que vendem produtos 
para ganhar a vida. É lamen-
tável o que está a acontecer na 
Cidade de Maputo, parece que 
os nossos dirigentes não estão 
preocupados com os que os 
puseram no poder. Com a pan-
demia da Covi-19 o meu mari-
do perdeu o emprego e agora 
dependemos deste negócio 
para sobreviver, não sei o que 
será de nós depois do dia 30 de 
Outubro”, concluiu a fonte.

Abordado pela equipa de 
reportagem do Evidências, Es-
tevão Sumaia mostrou-se, pen-
sativo, melancólico e indiferen-
te em relação ao que pode vir a 
acontecer depois do dia 30 de 
Outubro. 

Aliás, o jovem de 31 anos 
disse não estar surpreendido 
com a postura adoptada pelo 
Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo.

“Os governantes mandam 
e nós como povo temos que 
aceitar. É o que tem acontecido 
desde que este país foi liberta-
do das garras do colonialismo. 

Não temos onde contestar, o 
município já não nos quer aqui. 
Resta-nos começar a pensar o 
que fazemos depois do prazo 
estipulado. Não sabemos quais 
são os planos do município 
para os pais de famílias que ga-
nham a vida de forma humil-
de nesse espaço, mas por mim 
teria sido melhor se Comiche 
tivesse continuado onde estava. 
Em vez de concentrar-se nas 
estradas que estão esburacadas, 
está empenhado em matar os 
munícipes de fome”, desabafou 
Sumaia.

Para a maioria das pessoas 

que presentemente tem a praça 
da Juventude como o seu local 
de emprego, o futuro será uma 
incógnita depois do dia 30 de 
Outubro, uma vez que o mu-
nicípio apenas deu a ordem 
para abandonar o local sem 
antes indicar um espaço para 
os informais.

 Júlia Magaia confecciona 
refeições na Praça da Juventude 
desde 2011 e não acredita que 
quando for a sair terá o mesmo 
fluxo que tem no presente.

“No mês passado foi-nos 
dito que temos de sair daqui, 
mas esquecem que aqui há pais 

Requalificação da praça da juventude que canta desde 2003

Vendedores de areia e informais desolados após serem intimados a abandonar a Praça da Juventude

Mercado de Laulane continua em obras intermináveis há mais de um ano

Desde que tomou posse em 2019, Comiche só fez 700 metros de estradas

Para facilitar a vida dos que pre-
tendem comprar inertes em peque-
nas proporções no bairro de Ma-
goanine e arredores, muitas são as 

pessoas que decidiram abrir peque-
nos estaleiros na Praça da Juventu-
de. Contudo, o negócio de areia, 
pedras e blocos tem dias contados 

Duarte Sitoe 

e responsáveis de famílias. Não es-
tamos aqui por um mero luxo, não 
há emprego no país e quando ten-

tamos empreender nos cortam as 
pernas. O mais incrível é que nos 
cobram taxas todos os dias mesmo 
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Já ancião, Eneas Comiche tenta materializar projecto do primeiro mandato

Vendedores de inertes lamentam exclusão 

Comiche ignora os clamores dos informais de 
Magoanine e promete reabilitar estradas

Vendedores de areia e informais desolados após serem intimados a abandonar a Praça da Juventude

Mercado de Laulane continua em obras intermináveis há mais de um ano

Desde que tomou posse em 2019, Comiche só fez 700 metros de estradas

naquele lugar. 
Depois do dia 30 de Outubro, 

os mais de 50 vendedores devem 
procurar outro lugar para exercer 
as suas actividades, uma vez que, di-
ferentemente dos vendedores infor-
mais, nem sequer foram contempla-
dos no plano de transferência para 
outros locais.

Com a eclosão da pandemia, 
Victor Neves, que trabalhava no 
ramo hoteleiro, perdeu o empre-
go. Para não engrossar o exército 
dos desempregados e para con-
tinuar a colocar pão na mesa da 
sua família, decidiu apostar no 
empreendedorismo.

Com dinheiro da sua poupança, 
comprou uma camioneta e iniciou 
o negócio de areia e pedra na Pra-
ça da Juventude. Entretanto, volvi-

dos 14 meses depois de se instalar 
naquela praça, Neves soube que 
não poderá mais continuar a ven-
der material de construção naquele 
local.

“Ninguém imaginava que isso 
viria acontecer nesta época da pan-
demia. Primeiro fomos abordados 
pelo Secretário que nos falou que 
no próximo ano teríamos que sair 
daqui, porque o município queria 
requalificar o espaço”, conta Neves, 
acusando a edilidade de tomar al-
gumas decisões para prejudicar os 
cidadãos.

“Não sabemos se é por vingan-
ça por termos contestado as novas 
taxas nos serviços ou um plano 
para tirar o pão das nossas famílias. 
Desde que Eneas Comiche regres-
sou tem tomado decisões que não 

são fáceis de digerir. Quando 
os agentes do Conselho Mu-
nicipal vieram nos informar 
que tínhamos que abandonar 
este espaço, questionamos se já 
haviam preparado um espaço 
para continuarmos com o ne-
gócio, mas para o nosso espan-
to disseram que depois do dia 
30 de Outubro seria cada qual 
por si e Deus por todos”, disse 
revoltado.

Quem também mostrou-
-se enfurecido com decisão de 
retirar os vendedores da Praça 
da Juventude é Anselmo Fer-
nando. Para o munícipe, que 
tem mais de 20 anos a vender 
areia e pedra naquele espaço, 
antes de retirar os informais, o 

Conselho Municipal da Cida-
de de Maputo devia indicar o 
destino.

“Quando começamos a de-
senvolver o negócio da venda 
de pedra, este espaço estava 
cheio de capim. Limpamos e o 
local ficou limpo, mas do nada 
querem nos tirar sem nenhuma 
justificação plausível. Sabemos 
que não temos voz activa, mas 
pedimos aquém de direito para 
entender que além de vendedo-
res de areia somos pais de fa-
mílias. Antes de nos tirar daqui 
o município devia nos indicar 
o espaço para continuarmos a 
desenvolver as nossas activida-
des”, apela.

Por sua vez, um outro ven-

dedor, que preferiu se identifi-
car pelo nome de Carlos, disse 
ao Evidências que trabalha no 
ramo há mais de vinte anos e 
tudo que conseguiu até ao pre-
sente foi fruto do seu negócio 
na Praça da Juventude. 

“Foi vendendo areia e pedra 
que consegui construir a minha 
casa. Consegui formar os meus 
filhos com este negócio. São 
mais de 20 anos a trabalhar 
aqui. O Governo devia pensar 
nisso. Mesmo ganhando pou-
co, conseguimos empregar al-
guns jovens que, devido à falta 
de emprego, podiam ter abra-
çado o mundo do crime. O que 
será de nós depois do dia 30 de 
Outubro?” perguntou Carlos.

Questionado em torno da 
retirada dos vendedores infor-
mais da Praça da Juventude, 
até o dia 30 de Outubro, para 
dar lugar a obras de reabilita-
ção daquele espaço, Comiche 
justificou que voltou para cum-
prir com o projecto que dese-
nhou há mais de 10 anos e que 
o local nunca foi espaço para a 
venda de arei e pedras.

“Não identificámos espaço 
algum. Ali nunca foi espaço 
para vendedores de areia, nem 
para ter camiões, etc., por isso 
terão de sair, de modo a ter a 
praça requalificada. Este é um 
projecto que iniciei durante o 
meu mandado de 2004-2008 
e, desta vez, quero terminar”, 
sentenciou.

Uma outra questão colo-
cada por jornalistas gira em 
torno da situação das estradas 
da cidade de Maputo. Algu-
mas avenidas estão degradadas 
e os automobilistas já vieram 
clamar pela manutenção das 
mesmas. Em Abril do ano em 
curso, a edilidade prometeu 
arrancar com a reabilitação 
das estradas em Julho último.

Entretanto, volvidos quatro 

meses, os buracos nas Avenidas 
Guerra Popular, 24 de Julho, 
Eduardo Mondlane e Julius 
Nyerere, só para citar alguns 
exemplos, são o rosto dos pro-
blemas das vias de acesso da 
Cidade de Maputo. Dentro 
de um mês, começa a próxima 
época chuvosa e o executivo de 
Comiche, a dois anos do fim 
do mandato, ainda não tem 
datas.

Respondendo a esta ques-
tão, Eneas Comiche, garantiu 
que a reabilitação das estradas 
vai levar o seu tempo, depen-
dendo do tipo de intervenção a 

ser feita nas vias anteriormente 
identificadas.

“Nós vamos começar com 
os trabalhos de resultados ime-
diatos, podendo levar mais 
tempo os aspectos mais pro-
fundos. Está prevista a reabili-
tação de estradas e passeios e as 
grandes obras de reabilitação 
das vias, nas Avenidas Guerra 
Popular, Julius Nyerere, entre 
outras”, prometeu Chomiche, 
que desde que tomou posse em 
2019 só construiu 700 metros 
de estrada, na chamada Rua 
de São Paulo, inaugurada com 
pompa e circunstância.

sendo ilegais. Não sabemos o que 
será de nós depois da tal data. Aqui 
já tinha o meu negócio estabelecido, 

não acredito que possa conseguir o 
mesmo fluxo de clientes se for trans-
ferida para outro local”, revela.
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Novas taxas de Migração: CTA denuncia violação dos 
Acordos da SADC e pede intervenção do Governo

A República da Zâmbia procedeu, em Junho passado, à introdução, com efeito 
imediato, de novas taxas de migração aplicáveis, apenas aos cidadãos es-
trangeiros. A medida que enervou os empresários nacionais, contrasta com 
os Acordos regionais, relativamente às políticas adoptadas pela SADC, no 

âmbito dos transportes rodoviários, para os quais os Estados membros acordaram 
em desenvolver uma política harmonizada que salvaguarde os princípios de igualda-
de de tratamento.

Das novas medidas naque-
le país, consta (1) a introdução 
da proibição do enchimento 
de tanques de reserva de com-
bustível aos camiões estrangei-
ros, visando obrigar que estes 
adquiram o combustível no 
território zambiano, (2) a in-
trodução de taxas rodoviárias 
(3) e a obrigatoriedade de des-
tinar à República da Zâmbia 
50% da carga transportada.

Ou seja, “a recente intro-
dução das taxas de migra-
ção, associadas às diversas 
medidas que têm sido espo-
radicamente tomadas pelas 
autoridades zambianas, par-
te das quais retro mencio-
nadas, são assumidas como 
um claro proteccionismo aos 
transportadores zambianos e 
prejudicam os transportado-
res rodoviários estrangeiros, 
em particular moçambicanos 
que, para além da perda de 
tempo, os custos de operação 
aumentam na ordem de cerca 
de 15%, tornando a activida-
de de transporte rodoviário 
de carga para aquele País (ou 
em trânsito), extremamente 
insustentável”, lê-se no comu-
nicado da Confederação das 
Associações Económicas de 

Moçambique (CTA.
No comunicado que pede 

a intervenção do Governo 
moçambicano, a CTA explica 
que do ponto de vista prático 
e, relativamente aos custos daí 
decorrentes, para os transpor-
tadores rodoviários de carga, 
em especial, a introdução des-
sas taxas significa que, para 
a taxa com a validade de um 
ano, o valor a pagar é o cor-
respondente a 81 mil meticais 
e, tratando-se de uma passa-
gem, apenas (validade imedia-
ta), o valor a pagar é o corres-
pondente a 31 300 meticais.

Estas taxas, à semelhança 
de outras medidas que o Go-
verno da República da Zâm-
bia tem estado a introduzir 
nos últimos tempos, são apli-
cadas apenas aos transporta-
dores rodoviários de carga es-
trangeiros, de entre os quais, 
os moçambicanos, sendo que 
aos locais, as mesmas não se 
aplicam.

São medidas que, de 
acordo com o comunicado, 
têm sido tomadas, de forma 
unilateral, pelo Governo da 
República da Zâmbia, mas 
que, precisamente, por afec-
tarem em grande medida a 

competitividade no exercício 
da actividade de transporte 
rodoviário de carga nacional 
e regional, deveriam passar 
por uma concertação a nível 
dos órgãos da SADC, visando 
salvaguardar o processo de 
construção e implementação 
dos Protocolos da região, re-
lativos à integração regional, 
especialmente, no que à cria-
ção de facilidades de negócio 
entre os Estados membros diz 
respeito.

Aliás, “até porque, a for-
ma de actuação do Gover-
no da República da Zâmbia 
viola Acordos por si subscri-
tos relativamente às políticas 
adoptadas pela SADC, no 
âmbito dos transportes rodo-
viários, para os quais os Esta-
dos membros acordaram em 
desenvolver uma política har-
monizada de transportes que 
salvaguarde os princípios de 
igualdade de tratamento, não 
descriminação, reciprocidade, 
concorrência justa, condições 
operacionais harmonizadas 
e que promovem a criação 
de um sistema integrado de 
transporte rodoviário na re-
gião”, escrevem os empresá-
rios moçambicanos.

“Esta medida, comple-
tamente inconcebível e in-
fundada para os Estados 
modernos, sobretudo para 
aqueles que são membros 
da mesma organização 
regional, para além de 
prejudicar os nossos trans-
portadores, em termos de 
incremento dos custos de 
operação, e ainda, no que 
respeita ao tempo, preju-
dicam os interesses do Es-
tado moçambicano, pois 
ao não se admitir que os 
transportes de carga nacio-
nais entrem naquele País 
com o tanque de reserva de 
combustível cheio, impede-
-se que esses mesmos trans-
portes de carga adquiram 
combustível no território 
moçambicano, o que im-
possibilita a arrecadação 
de receitas, através de im-
postos e taxas, algumas das 
quais destinadas à manu-
tenção das nossas estra-
das”, lê-se na comunicação 
da CTA.

Explicando mais adian-
te que, para além de desen-
corajar, completamente, os 
operadores de transporte 
rodoviário de carga inter-
nacional, as medidas imple-
mentadas pelas autoridades 
da República da Zâmbia, 
prejudicam sobremaneira 
a arrecadação de receitas 
através de impostos ao Es-
tado moçambicano, dado o 
não exercício da actividade 
por parte dos transportado-
res rodoviários nacionais, 
devido à falta de capacida-
de para custear as despesas 
decorrentes de todo um 
conjunto de taxas que têm 
estado a ser implementadas 
pelo Governo da República 
da Zâmbia, por um lado, e 
por outro lado, podem con-
correr para o desencoraja-
mento da escolha dos nos-
sos portos e corredores de 
desenvolvimento, especial-
mente os da Beira, como 

destino de carga diversa, 
com o intuito de evitar o 
trânsito rodoviário para 
qualquer país da região, via 
República da Zâmbia.

Fica claro, no entendi-
mento da CTA, que estas 
medidas constituem uma 
afronta, não só aos trans-
portadores nacionais, como 
também, e sobretudo, ao 
Estado e Governo moçam-
bicanos que vêem os seus 
interesses, plasmados em 
planos, projectos e políticas 
de desenvolvimento, co-
locados em causa, através 
de medidas que, embora 
tomadas pela República da 
Zâmbia no âmbito da sua 
soberania, afectam os es-
forços de desenvolvimento 
económico e social do nos-
so País.

Face a este posiciona-
mento da Zâmbia, há ne-
cessidade de intervenção 
urgente das autoridades do 
Governo de Moçambique, 
no sentido de solicitar “às 
autoridades do Governo 
da República da Zâmbia 
a eliminação imediata das 
Taxas de Migração recen-
temente introduzidas, bem 
assim de outras medidas 
dissuadoras do exercício 
da actividade de transpor-
te de carga naquele País, e 
aplicáveis apenas aos trans-
portadores estrangeiros ou, 
alternativamente, e caso 
este não se mostre dispo-
nível a fazê-lo, usar, ime-
diatamente, o princípio da 
reciprocidade, através da 
aplicação das mesmas me-
didas aos transportadores 
daquele País, caso transi-
tem ou entrem no território 
nacional”.

Ainda da nova tabela 
da Zâmbia, consta a in-
trodução de taxas rodo-
viárias e a obrigatoriedade 
de destinar à República 
da Zâmbia 50% da carga 
transportada.

Zâmbia obriga transportadores 
moçambicanos a entrar com tanque 
de combustível vazio
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(Re) pensar na morte de Simango e Mondlane 
para evitar a nossa 

Por: Jorge Azevedo Zamba 

Reflectir sobre a morte de Eduardo Mon-
dlane, Uria Simango, Samora Machel, entre 
outros, é também (re) pensar Moçambique. 
Visto que, como reza a História, o passado 
não é apenas um tempo cujo valor se perde 
quando há novos desafios e/ou eventos. Mol-
dar os sonhos e configurá-los em sucesso ou 
não, pode ser um produto social e político. 
Por exemplo, poderá um moçambicano de 
origem camponesa e sem conexões políticas, 
sonhar em ser Presidente da República? O 
termo aqui mencionado não é uma forma de 
discriminação à classe. É um elemento con-
ceitual histórico e cultural. A priori, o cam-
ponês é livre de pensar ao alto, largando a 
enxada de cabo curto e sentar-se defronte a 
uma população imaginária e gritar pela Li-
berdade, Igualdade e Fraternidade. Outros-
sim, podemos antes, perguntar se este mo-
çambicano conhece ou tem noção madura 
das palavras acima citadas. A resposta, como 
é de costume, será "não" porque o seu mun-
do se restringe à sobrevivência. 

Antes e depois da independência, a Freli-
mo deparou-se com problemas de ordem so-
cial, étnico e cultural. No livro Participei, Por 
isso Testemunho, Sérgio Vieira traz-nos a 
sua experiência durante a luta de libertação 
de Moçambique e depois da independência. 
Por outro lado, temos no livro de Barnabé 
Lucas Ncomo- Uria Simango: Um Homem, 
uma Causa. Propor-se a discutir esses livros é 
um exercício académico e traumático e, em 
vez disso, com base nos mesmos, iremos dis-
cutir a morte de Mondlane, Simango, etc., 
como um ponto de partida para transpor 
as outras formas "do não existir" ou de um 
"existir estatístico". 

Pensar na morte de figuras políticas é 
uma forma de imaginar a nossa morte como 
moçambicanos. Não nos referimos apenas 
à morte como um conceito unidirecional. 
Há poetas que já não acreditam em "Car-
pe Diem". Há escritores que já não escrevem 
para exprimir o seu "eu". Trata-se de uma 
morte ideológica, identitária, ou no geral, de 
sonhos! Os livros de Ncomo e Vieira são uma 
tentativa de resgate dos sonhos e com base 
no conhecimento da História. Há méritos e 
deméritos naquelas narrativas. Sérgio Vieira 
assume ter participado no inquérito sobre o 
assassinato bomba de Eduardo Mondlane, 
narra-nos ainda que Uria Simango terá con-
fessado que tinha informações sobre o pla-
no de assassinato de Mondlane. Já, Barnabé 

Ncomo responsabiliza a Frelimo pela morte 
de Uria Simango. O que há de interessante 
no desvendar dessas mortes? Os dois livros 
propõem-nos uma narrativa emocional (para 
Ncomo é também uma narrativa relativa-
mente científica) e testemunhal, ainda que, 
em ambos haja pontos de vista comuns. 

Continuamente, temos de questionar Mo-
çambique, e com sorte, desmamar do para-
digma nacionalista e/ou frelimista. Há uma 
reprodução dos acontecimentos, no caso em 
específico, das mortes/assassinatos. Lendo 
Ncomo e Viera, podemos ter/tirar uma foto-
grafia da estrutura interna do governo, auto-
maticamente, da Frelimo. Este autor (Sérgio 
Viera) assume no seu livro que o governo fez 
pouco para a preservação da memória his-
tórica. 

O simples conhecer pode ser profundo ou 
supérfluo. O conhecimento profundo gera 
questionamentos e o supérfluo gera obsessão. 
Talvez, o erro da Frelimo- e ainda o é - foi de, 
logo após a sua formação, elitizar um gru-
po em detrimento do outro. Não queremos, 
com isso, afirmar que a Frelimo não tem mé-
rito no processo de luta pela independência 
de Moçambique. Entretanto, como sugeriam 
Aquino de Bragança e Immanuel Wallestein, 
no livro Quem é o Inimigo, não envolver os 
outros actores é, indubitavelmente, “redu-
cionismo histórico”. Ao não questionar esses 
vícios, estaremos condenados à nossa sorte. 
Como não sucumbir às imposições ideológi-
cas? Como entender a morte de Mondlane e 
Simango para evitar a nossa? Como referi-
mos, antes, que a Frelimo, na sua génese, eli-
tizou um grupo, este que, hoje, a todo custo 
vive as “glórias do sacrifício”. Há acusações 
mútuas entre os autores. A começar da am-
bição pela liderança, e, por isso, os assassi-
natos. Por outro, lado, no livro de Ncomo, 
em particular, a suspeita de que Mondlane 
pertencia a CIA ou a ideologia política dos 
EUA. Apesar de Sérgio Vieira ter escrito, não 
categoricamente, que Mondlane lia muito o 
marxismo, cientificamente, essa base não é 
suficiente para entender aquele líder. O facto 
de pertencer a uma sociedade capitalista ou 
socialista não nos torna num. George Orwel, 
autor de “A Revolução dos Bichos”, foi um 
soldado britânico, mas a sua experiência mi-
litar fê-lo mudar de ideia e o resultado foi a 
revolução literária, expondo, de forma criati-
va, as nuances de um sistema totalitário. Por-
tanto, a compreensão de Moçambique passa 

pelo questionamento e sem revanchismos e 
especulações exacerbadas.

Há que anotar uma nova chamada revo-
lucionária em Sérgio Vieira. Trata-se de um 
livro de pendor autobiográfico, mesmo as-
sim, com uma carga científica. O autor aler-
ta os jovens de Moçambique independente, a 
inspirar-se na experiência da luta, do pensa-
mento e ideologias da juventude de 1962. É 
preciso, porém, fazê-lo com o conhecimento 
de quem se admira. Uma inspiração/admi-
ração sem bases resulta numa perda de iden-
tidade. Sérgio Vieira é membro-fundador 
da Frelimo, contudo, em seu livro, é possível 
encontrar narrativas que, em parte, reconhe-
cem o papel dos que, a História oficial os 
considera reaccionários. Referimo-nos con-
cretamente ao Uria Simango. Se realmente 
queremos um país onde haja paz e reconci-
liação, precisamos eliminar conceitos como: 
reaccionário, anti-patriota, etc. Simango faz 
ou não parte da memória colectiva? 

 Perdemo-nos à sorte ao pensar que existe 
boa fé nas relações diplomáticas entre os paí-
ses. Os finais dos anos 1980 fizeram-nos en-
golir as últimas crenças socialistas e aventu-
rámo-nos no barco do Friedrich Hayek para 
"O Caminho da Servidão", (O Caminho da 
Servidão é um livro de Friedrich Hayek que 
discute a pertinência do capitalismo neolibe-
ral). Agora, há naufrágios nos Hospitais Pri-
vado de Maputo, Instituto de Coração, etc. 
Não somos capazes, como escreveu Marcelo 
Mosse, de impor autoridade, fiscalização e/
ou políticas de bom funcionamento do sector 
privado. Morremos todos os dias em Cabo 
Delgado e convenhamos, a situação da guer-
ra no norte do país é um dos maiores indi-
cadores do impacto negativo da política do 
ventre e/ou de viver da política e não para a 
política. Não há justificações quaisquer que 
possam ser plausíveis para defender o ter-
rorismo em Cabo Delgado. O "existir esta-
tístico" remete-nos à questão das condições 
de vida da população. Sem mencionar Cabo 
Delgado que é a manchete da falta de distri-
buição da riqueza. Nos bairros periféricos da 
Cidade de Maputo e os bairros em expansão, 
as mulheres e jovens, na sua maioria esca-
pam todos os dias da Polícia Municipal. Os 
homens, com uma idade acima dos 35 anos, 
sem qualificações e esperança, têm uma vida 
militar. Saem todos os dias sem a certeza de 
que voltarão para casa. Trata-se ou não do 
"existir estatístico"?
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AS MENTIRAS DO CHEFE
(Ou Talvez Não...)

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Aqui o vosso amigo acaba de desco-
brir um livro que vai revolucionar a vida 
da malta toda. Desde que o comprei, não 
o tirei da mesinha de cabeceira, que a 
Biblía já deu o que tinha a dar (descul-
par-me-ão os católicos pelo desabafo!). 
Trouxeram-mo das Américas, que por lá 
os gajos têm menos medo de dizer o que 
pensam do que neste “cantinho à Beira 
Índico Plantado” que é Moçambique, 
onde volta-não-volta surgem os “queixo-
sos” a EXIGIR o “maldito” pedido de 
Resposta ao Abrigo do Artigo Nº 33 
da Lei de Imprensa, em vigor no 
nosso País — ou a devida Nota no 
Livro de Reclamações — a solicitar 
a respectiva correcção do (dito!) Direito 
de Resposta que assiste ao ofendido, ora 
atingido...

Mas, adiante!

Chama-se The Little Book of  Cor-
porate Lies, que assim traduzido por 
um tipo que “arranha mal” a língua “dos 
bifes”, quer dizer qualquer coisa como 
As Mentiras Que Os Seus Chefes 
Lhe Pregam Todos Os Dias. Mas 
o mais importante deste extraordinário 
livro são os temas abordados pelo Autor.

E a partir daqui posso citar. É prováv-
el que fique a perceber que aqueles votos 
de Boas Férias tão calorosas que o patrão 
lhe deu, não são mais do que um pré-
aviso de despedimento, mas quem avisa 
amigo é, e sempre tem estes dias para 
pensar no que vai fazer à vida. 

Quando dizem: “Vamos organizar a 
empresa, de forma a conseguir aumentar 
a sua eficácia” querem dizer “Arrumem 
as botas que vão ser corridos a ponta-
pé”. Quando dizem: “Vamos iniciar um 
“downsizing” estratégico quer dizer 
“Os poucos que restavam vão ficar sem 
emprego”.

Quando dizem: “Sinto que não fazes 
parte da equipa” querem dizer “Se não 
assumes a responsabilidade pelo MEU 
erro, estás despedido”. Quando dizem: 

“Queremos que vista a camisola” que-
rem dizer “Quero que me lambas as bo-
tas”. Quando dizem: “Vamos maximizar 
o espaço do nosso escritório” querem 
dizer “Vais ter que dividir esse mísero 
cubículo com a velha carunchosa do fun-
do do corredor”.

Quando dizem: “Sabe funcionar com 
computadores” querem dizer “Não te-
mos massa para secretárias, ouviste? 
Quando dizem: “Damos por terminada 
a operação de “downsizing”e entra-
mos agora num período de crescimento 
controlado” querem dizer “já tens sorte 
de ter emprego, agora livra-te de pedir 
aumento”.

Quando dizem: “Quando quiser de-
ixe-me mensagem no telemóvel” querem 
dizer “é que assim posso apagá-la sem ter 
que ouvir o que me quer dizer”. Quando 
dizem: “Descanse, contratamos a melhor 
advogada deste país para resolver o seu 
problema” querem dizer “Ela é minha 
cunhada”. Quando dizem: “Os projectos 
que me apresentou parecem-me cheios 
de criatividade e audácia” querem dizer 
“Vou apresentá-los agora mesmo ao che-
fe como sendo MEUS”. Quando dizem: 
“Tens realmente muita vivacidade a ex-
por as tuas ideias” querem dizer “Arma-
te mais uma vez de convencido ou em 
parvo em frente do chefe e vais ver o que 
te acontece!”

Quando dizem: “Maria, estou seria-
mente empenhado em conseguir que as 
mulheres sejam tratadas de forma iguali-
tária neste local de trabalho”, querem 
dizer “O.K.! Escolhe tu o Motel. Quando 
dizem: “Vamos implementar um estudo 
destinado a avaliar o uso do tempo neste 
escritório” (ou neste Ministério ou nesta 
ou naquela Direcção Distrital), querem 
dizer “Até na casa de banho vão haver 
câmaras de vídeo”. Quando dizem: “A 
vossa administração compreende per-
feitamente a angústia que provocou nos 
trabalhadores com os últimos despedi-
mentos” querem dizer “A administração 
desta casa vai passar férias à Ponta do 

Ouro até que esta história arrefeça”.
Quando dizem: “Esta empresa é uma 

amiga da Família” querem dizer “Se en-
gravidares, não te preocupes. Depois do 
despedimento vais ter imenso tempo para 
mudar as fraldas das crianças. Quando 
dizem: “Durante esta fase crítica de re-
engenharia financeira, é possível que 
tenha que assumir novas ou diferentes 
responsabilidades ou mesmo aprender 
um novo ofício”, querem dizer “Levar os 
tacos de golfe do Chefe ou do Ministro A 
ou B até é divertido”...

Quando dizem: “A empresa incentiva 
todos os empregados a apresentarem as 
queixas que entendam necessárias aos 
responsáveis pelo seu departamento, 
sem medo de represálias” querem dizer 
“Desde que a queixa não seja sobre ne-
nhum Chefe ou sobre algum Primeiro-
Ministro, Ministro, Vice-Ministro ou 
Membro do Governo de “segunda fila”, 
Director-Geral Provincial, ou do Partido 
Político A ou B, não ponha em causa a 
forma de fundamento da empresa (ou do 
Ministério seja ele qual for!) e que basi-
camente não sirva rigorosamente para 
coisa nenhuma”. Quando dizem: em 
trabalho, “os nossos funcionários, inde-
pendemente do sector aos quais estejam 
ligados, devem ter consciência de que a 
sua conduta privada se reflecte directa-
mente na imagem da empresa — ou do 
Ministério ou mesmo do Partido Político 
A ou B que representam”.

Fnalmente: “Antes de voltarem de 
uma viagem de trabalho, ou do café onde 
estiveram em amena cavaqueira, os em-
pregados devem tirar os “soutiens” que 
tenham ficado nas suas pastas... ou quais-
quer eventuais “revelações” que possam 
ter escrito para denunciar “quem está 
acima de si”, para evitar ter que «dar 
o dito pelo não dito» e vir a sofrer as 
consequências de uma inevitável (ou pos-
sível!) indeminazação. É que o Seguro — 
segundo dizem os entendidos — Morreu 
de Velho.

Amén!
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Alguém poderá dizer que entre o processo 
que está decorrendo nesses dias em Maputo 
sobre as dívidas ocultas e a saída de Cristiano 
Ronaldo da Juventus nas últimas horas do mer-
cado não existe nenhuma semelhança. Em boa 
verdade, se trata de dois casos distantes como 
temática, interesse público e implicações. En-
tretanto, há um elemento comum que pode ser 
identificado, se vistos sob o ponto de vista de 
uma simples análise organizacional e compor-
tamental. Ambos dizem respeito à superiorida-
de do indivíduo (e dos seus interesses) relativa-
mente às organizações a que pertenciam e das 
quais recebiam o necessário para viver. Vamos 
começar com Cristiano Ronaldo.

A Juventus comprou Ronaldo há três anos, 
gastando quase 100 milhões de euros. Eram os 
tempos pré-COVID, e comprar aquele que era 
considerado como o melhor jogador do mundo 
parecia uma boa estratégia para alcançar o ob-
jectivo desta equipa italiana: ganhar a Cham-
pions League. O que, depois, não se tem verifi-
cado, apesar dos 101 golos do Ronaldo com a 
camisola preta e branca. O que importa aqui 
destacar tem a ver com a maneira como Ronal-
do saiu da Juventus. Alguns entre os bem-infor-
mados já sabiam das intenções de Ronaldo de 
sair do clube italiano depois da sua eliminação 
por mão do Porto da Champions League, em 
dois jogos em que Ronaldo foi provavelmente 
o pior da sua equipa. Estamos a falar de Mar-
ço deste ano... Entretanto, Ronaldo continuou 
a dizer que queria honrar seu contrato com a 
Juventus, cujo término estava previsto para o 
próximo ano. Assim foi ganhando tempo com 
os Europeus, depois com as suas merecidas fé-
rias, e finalmente voltou a treinar com a Juven-

tus, disputando a última meia hora no domingo 
passado, na primeira partida da Liga italiana 
deste campeonato. Depois, de repente, seu 
agente, Jorge Mendes, se precipitou a Turim 
(a cidade da Juventus), informando a socieda-
de de que o seu ilustre assistido tinha decidido 
de ir embora, faltando cinco dias para o fim do 
mercado dos jogadores (último dia sendo 31 de 
Agosto). Nesta postura, qualquer opinião se te-
nha do Ronaldo jogador, é evidente um total 
desprezo para com uma equipa que cada ano 
lhe paga 30 milhões de euros e que, por causa 
da sua tardia decisão, foi obrigada a reinventar 
sua estratégia para redesenhar um ataque órfão 
do seu goleador muito em cima da hora.

Mas é preciso considerar também a postura 
da Juventus: um dos clubes mais prestigiados e 
titulados da Itália e da Europa, com um estilo 
inconfundível, que se deixa levar até pratica-
mente o último dia do mercado das incertezas 
(ou birras) do seu campeão. Uma situação que, 
em outros tempos, teria sido inimaginável, pois, 
na Juventus, a causa comum sempre prevaleceu 
nas questões individuais. Com Ronaldo esta 
tradição se quebrou, enaltecendo a vontade de 
um só sujeito, contra os interesses colectivos do 
clube.

Vamos voar agora para Moçambique e o 
escândalo das dívidas ocultas. Na primeira se-
mana do processo, os arguidos que fizeram seus 
depoimentos deixaram transparecer um ele-
mento comum: apesar do projecto de defesa da 
costa e dos outros territórios, fluviais e lacustres 
de Moçambique, o que depois sobressaiu foi o 
interesse individual de todos os envolvidos no 
maior caso de corrupção contra o Estado que 
a África recorde. Diante das tentações da Pri-

vinvest e das outras sociedades internacionais 
parceiras das instituições moçambicanas, não 
houve ninguém que se perguntou o que estava 
a fazer, e a quem é que estava a roubar aque-
le montão de dinheiro que devia entrar no seu 
bolso. Até um deles queixou-se por ter recebi-
do apenas um milhão de dólares...Homens e 
mulheres, funcionários ministeriais e agentes 
do SISE, técnicos e políticos, todos estes não 
tiveram o mínimo receio em delapidar o já mí-
sero património público, em benefício próprio. 
Assim como a Juventus dos anos 1980 e 1990 
nunca teria permitido a um Cristiano Ronaldo 
de colocar seus interesses pessoais acima dos do 
clube, da mesma forma Samora Machel (sím-
bolo de um Estado não perfeito, mas um pouco 
mais ético do que o actual) nunca teria deixado 
que todo o aparelho do Estado envolvido numa 
operação séria de tutela e defesa do território 
nacional – a partir, pelos vistos, dos seus má-
ximos representantes – abdicasse à sua função 
de servir o povo, preferindo servir-se deste para 
cuidar de interesses próprios. Em suma, em 
poucas dezenas de anos algo deu errado, em 
termos de tutela do interesse público, a todos 
os níveis...

É neste sentido que existem semelhanças en-
tre dois casos em aparência tão distantes e di-
versos: as organizações, sejam elas públicas ou 
privadas, são consideradas como meras alavan-
cas para ganhar fama e dinheiro, desrespeitan-
do quem, na verdade, as alimenta diariamente: 
no caso da Juventus os seus adeptos, no caso do 
processo das dívidas ocultas o povo moçambi-
cano. Se esta tendência não parar haverá mui-
tos mais casos como o de Cristiano Ronaldo ou, 
muito pior, das dívidas ocultas moçambicanas. 

OPINIÃO

A força do indivíduo e a fraqueza das organizações. 
Cristiano Ronaldo e as dívidas ocultas

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

                      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.
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Notoriamente, a Gestão de Conhecimento 
(GC) é igualmente uma ferramenta crucial nas 
vendas, contribui na melhoria da participação 
no mercado. Todavia, a participação do mer-
cado de uma organização de negócios resulta 
de muitos factores, inclui produtos e serviços 
de qualidade, identificação de concorrentes, 
preço e imagem. A satisfação do cliente é 
um factor central, pois clientes satisfeitos são 
contagiosos. Para lidar com esta situação, as 
organizações precisam de fomentar estraté-
gias claras de identificação, sistematização e 
partilha de informação entre os membros da 
equipa de marketing. Assim, ganha-se um re-
conhecimento de excelência em todo o sector, 
a melhor maneira de desenvolver uma reputa-
ção de excelência é consistentemente ter um 
bom desempenho, é integrar a GC nos grupos 
de processos de gestão de negócio.

GC e Processos de Gestão de Negócios

Os cinco grupos de processos de gestão de 
projectos ou negócios são interdependentes, 
normalmente executados em cada projecto, 
interagem intensamente uns com os outros, 
independentemente das áreas de aplicação ou 
do foco da organização.

De acordo com PMBOK, os cinco grupos 
referem-se a: grupo de processo de Iniciação; de Pl-
anificação; de Execução; de Monitoria & Avaliação e 
de Encerramento ou Fecho. 

Aplicação de GC pode desempenhar papel 
importante na identificação, análise e avalia-
ção de riscos que possam ocorrer na imple-
mentação de actividades de uma empresa. A 
integração da GC nos processos de gestão de 
negócio conduz-nos à interacção do processo 
de Identificar Riscos, processos de Realizar 
Análise Quantitativa de Riscos e Realizar 
Análise Quantitativa de Riscos para avaliar o 
impacto (PMBOK).

O grupo de processos de iniciação define 
o arranque da construção de um projecto, 
produto ou serviço. Dentro dos processos de 
Iniciação, o desígnio inicial é definido e os re-
cursos financeiros iniciais são comprometidos. 
As partes interessadas internas e externas que 
irão interagir e influenciar o resultado geral do 
projecto são identificadas. O objectivo princi-
pal da GC nesta fase contribui no alinhamento 
das expectativas das partes interessadas com 
o propósito da organização, dar-lhes visibili-
dade sobre as metas e os objectivos.

Na fase do grupo de processos de planifica-
ção, a GC facilita a definição dos objectivos e 
respectivas acções necessárias. À medida que 
as informações ou características do negócio 
são colectadas e compreendidas, a equipa 
responsável pela GC encarrega-se de sistem-
atizar todo o conhecimento que está sendo 
produzido e esta sirva de activo intangível da 
organização no grupo de processos de plani-
ficação.

O principal benefício da integração da GC 
neste grupo de processos é de permitir delin-
ear a estratégia, tácticas e acção ou caminho 
para concluir com sucesso o projecto ou negó-
cio. Nesta óptica, torna-se fácil obter a adesão 
e o engajamento das partes interessadas, par-
tilha de informação e experiências colhidas ao 
longo da vida organizacional.

À semelhança do que ocorre nos outros 
grupos de processos, a GC no processo de ex-
ecução é crucial na coordenação de pessoas e 
recursos, na gestão das expectativas das partes 
interessadas, bem como na integração e ex-
ecução das actividades do projecto de acordo 
com o plano de gestão da organização ou 
negócio. Isto pode incluir mudanças nas dura-
ções esperadas das actividades, mudanças na 
produtividade e disponibilidade dos recursos 
e riscos imprevistos. Estas variações podem af-
ectar o plano de gestão do negócio.

O Grupo de processos de monitoramento 
e controle consiste nos processos necessários 
para rastrear, revisar e orquestrar o progresso 
e o desempenho do projecto, identificar quais-
quer áreas nas quais mudanças no plano são 
necessárias e iniciar as mudanças correspon-
dentes. O principal benefício deste grupo de 
processos é que o desempenho do projecto é 
medido e analisado em intervalos regulares, 
eventos apropriados ou condições de excep-
ção para identificar variações do plano de ger-
enciamento do projecto (PMBOK).

A integração de GC no grupo de proces-
sos de monitoria & avaliação permite aplicar 
conhecimentos e experiências adquiridas na 
organização no controle de mudanças e reco-
mendação de acções correctivas ou preventi-
vas acções em antecipação de possíveis prob-
lemas, monitoria de actividades do projecto 
em andamento em relação ao plano de gestão. 

E, por fim, no grupo de processos de encer-
ramento, a gestão de conhecimento deve estar 
presente na colecta de dados que conduzem 
ao fecho de uma etapa no cumprimento de 

obrigações contratuais. Este grupo de proces-
sos, quando concluído, verifica se os processos 
definidos foram concluídos em todos os gru-
pos de processos para encerrar o projecto ou 
uma fase, conforme apropriado e estabelecido 
formalmente.

Visão Estrutural de GC

 A visão tradicional de GC era concebida 
simplesmente como transferência de conheci-
mento de uma pessoa para outra, o resultado 
da qual permitia ao receptor beneficiar-se da 
sabedoria colectiva dos membros mais expe-
rientes de uma organização ou grupo. Por 
exemplo, a transferência de conhecimento 
acontece quando o fundador da empresa fa-
miliar treina seus filhos e filhas para adminis-
trar o negócio. 

No entanto, como a transferência de 
conhecimento se tornou mais complexa e 
dinâmica, as empresas aprenderam que há 
muito mais transferência de conhecimento do 
que no passado. Com aplicação de TIC’s, a 
transferência de conhecimento cria ambientes 
colaborativos dinâmicos que fornecem conhe-
cimento estrategicamente. A GC capitalizou-
se, é um activo mais valioso nas organizações 
empresariais, pois demonstra-se uma correla-
ção poderosa e sinérgica entre GC e TIC’s. 

Paradigmas da GC

A GC em organizações apresenta igual-
mente orientação paradigmática. O principal 
paradigma que orienta o debate sobre GC 
nas organizações é a coexistência da coesão 
entre a tecnologia, processos e pessoas. O 
cerne está no estabelecer um ambiente que 
abraça a gestão do conhecimento como uma 
estratégia de negócios centrada no estabeleci-
mento e manutenção de relacionamentos en-
tre os elementos do negócio, especificamente 
a tecnologia, estrutura de processos de negó-
cios e as pessoas como agentes das mudanças.

Todas as organizações precisam desen-
volver a capacidade de sobreviver em um 
mercado global baseado no conhecimento. A 
compreensão do valor potencial de negócios 
oferecido pela GC e a maneira pela qual esta 
pode ser usada efectivamente em seus negó-
cios se tornará cada vez mais crítica para as 
empresas e outros dependentes do conheci-
mento.

OPINIÃO

Gestão de conhecimento em organizações 
aprendentes (3)

Por: Teodósio Camilo 



2131 DE AGOSTO DE 2021 ÁFRICA 

MISA preocupado com processos contra 
jornalistas em Angola 
Reina um ambiente de cortar à faca entre o governo e os jornalistas em Angola. 

Os jornalistas estão agastados com o modus operandi do governo de João Lou-
renço, que tem processado jornalistas que criticam a sua governação. Face ao 
actual cenário, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e MISA-Angola consideram 

que o ambiente para exercício de jornalismo "inibe a liberdade de imprensa". 

tentativa de se inibir a liber-
dade de imprensa", afirmou 
Teixeira Cândido.

No VI Congresso do Sin-
dicato dos Jornalistas Ango-
lanos (SJA), Cândido Teixei-
ra foi reeleito para mais um 
mando de quatro anos, numa 
lista única. E já tem priorida-
des para os próximos quatro 
anos.

“O nosso sindicato tem 
30 anos de existência e não 
tem uma sede. Isso resulta do 
nosso histórico um pouco tur-
bulento de não aceitação do 
exercício do nosso direito sin-
dical e, por conta disso, conti-
nuamos a viver todas dificul-
dades imaginárias possíveis. 
Mas também convenhamos 
que temos que ser fortes, te-
mos que ser nós a darmos so-
lução aos nossos problemas. E 
a nossa ideia é conseguirmos 
uma sede nos próximos dois 
anos”, declarou.

Apesar da sua relevância 
na defesa dos jornalistas em 
Angola, o MISA ainda não 
tem sede própria. De acordo 

com André Mussamo, a orga-
nização não consegue finan-
ciamento para implementar 
os seus projectos. 

“O principal problema do 
MISA é aquilo que acontece 
no país. Há muita pouca dis-
ponibilidade de financiamen-
to para sociedade civil no país 
e nós temos estado a viver isso. 
É também agravado, natural-
mente, com a situação de uma 
certa descrença que o próprio 
MISA provocou no seio dos 
poucos parceiros válidos. En-
tão, isso tem afectado o nosso 
trabalho. Vamos continuar 
resilientes a procurar superar 
essas barreiras”, disse.

Refira-se que o sindica-
to vai avançar, nos próximos 
tempos, com um projecto 
de fiscalização da actividade 
jornalística em Angola. "A 
direcção eleita vai se propor 
apresentar uma monitoria 
da liberdade de imprensa de 
modo a que, anualmente, vai 
apresentar um relatório sobre 
o estado da liberdade de im-
prensa em Angola", avançou.

No VI Congresso do Sin-
dicato dos Jornalistas Ango-
lanos (SJA), o presidente do 
MISA-Angola mostrou-se 
preocupado com a criminali-
zação da actividade jornalísti-
ca naquele país banhado pelo 
oceano Atlântico. 

“A experiência mostra que, 
quando se criminaliza muito 
a actividade jornalística, na-
turalmente acaba por condi-
cionar as liberdades”, disse 
André Mussamo, presidente 
do Instituto para a Comuni-
cação Social da África Aus-

tral (MISA) em Angola, em 
declarações à DW África para 
depois acrescentar que não é 
saudável o ambiente que se 
vive não é saudável para os 
jornalistas.

“Não há bom jornalismo 
sem liberdades. Nós temos 
estado a acompanhar com 
apreensão e preocupação. 
Manifestamos a nossa solida-
riedade e nosso apoio possível, 
nem que seja só moral. A situa-
ção nos últimos tempos não é 
propriamente um ambiente 
saudável para o exercício de 
jornalismo”, acrescentou.

Por sua vez, os delegados 
do congresso manifestaram 
a sua solidariedade com os 
profissionais da comunicação 
social intimados que foram 
processados por criticarem a 
governação de João Louren-
ço. "Repudiamos qualquer 

Angela Merkel pede mais investimentos em 
África no sector das energias renováveis 

O continente africano tem várias potenciali-
dades que ainda não foram exploradores. 
O sector das energias renováveis ainda é 
uma miragem, para contornar este cená-

rio. A Alemanha, segundo Angela Merkel, pretende 
derrubar os obstáculos aos investimentos nos merca-
dos africanos. 

Para a chanceler alemã, 
o continente africano é dono 
de um enorme potencial. 
“O potencial de mercado é 
grande e é preciso aproveitá-
-lo melhor", afirmou a chan-
celer alemã, Angela Merkel 
durante a conferência da 
“Compact with Africa”, uma 
iniciativa no âmbito do G20 
para promover os investi-
mentos privados no conti-
nente africano, realizada em 
Berlim.

Segundo Angela Merkel, 

que anunciou que o G20 vai 
enviar cerca de 70 milhões de 
doses de vacinas para o con-
tinente africano, o ambiente 
de negócios em mais da me-
tade dos 12 países abrangi-
dos pela iniciativa melhorou. 
Contudo Merkel garante que 
é possível fazer mais.

“Continuamos a pensar 
em formas de derrubar os 
obstáculos que ainda existem 
para o comércio e investi-
mento. Temos boas razões 
para olhar com confiança 

para o futuro, com um foco 
especial nos investimentos 
nas energias renováveis. A 
expansão deste sector é ex-
tremamente importante para 

alcançarmos os objectivos 
climáticos globais."

Em 2017, por sinal o ano 
em que a Alemanha liderava 
a cúpula do G20, foi lança-

da a iniciativa "Compact 
with Africa". Benim, Burki-
na Faso, Costa do Marfim, 
Gana, Guiné-Conacri, Egip-
to, Etiópia, Marrocos, Ruan-
da, Senegal, Togo e Tunísia 
são os países contemplados 
pela iniciativa.

O presidente da Comis-
são da União Africana (UA), 
Moussa Faki Mahamat, sau-
dou a iniciativa. “África pre-
cisa de investimentos para 
se desenvolver. África preci-
sa de investimentos em paz 
e segurança. Como o resto 
do mundo, o continente foi 
afectado pela terrível pande-
mia da Covid-19. A questão 
das vacinas, da produção de 
vacinas em África, também 
é uma prioridade para o 
continente”.

Energias renováveis
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Uniu a paixão pela beleza e a persistência para criar a Winneas Fashion

Não existe uma fórmula certa para tornar-se 
um empreendedor de sucesso, no entan-
to, apostar na qualidade e na persistência 
é muito importante para alcançar êxitos. 

Muitos sonham com o empreendedorismo, no entanto, 
pôr ideias em prática e partir para a acção exige cora-
gem e determinação, o que a jovem Tânia Manguele, 
proprietária da Winneas Fashion tem de sobra.

Numa altura em que as 
oportunidades de emprego 
escasseiam e, apesar dos avan-
ços no que à igualdade de 
género diz respeito, ainda há 
uma desigualdade no acesso às 
oportunidades entre homens 
e mulheres, Tânia Manguele 
decidiu entrar para as estatísti-
cas de mulheres que sabem se 
virar.

Inspirada em forças inter-
nas como a vaidade e persis-
tência, a inspiradora jovem 
empresária Tânia Mangue-
le, proprietária da Winneas 
Fashion, transformou a sua 
vida e de seus clientes com o 
trabalho que faz.

Com auxílio do seu ir-
mão, Luís Manguele, e do seu 
marido, Jorge Cunha, Tânia 
conseguiu abrir uma rede de 
lojas nas três regiões do país, 
tornando-se numa referência 
no que à venda e manutenção 

de cabelos, bem como, de rou-
pas masculinas e femininas diz 
respeito.

Para o marido, Jorge 

Cunha, “Tânia sempre foi 
uma mulher muito vaidosa”. 
Foi nesse âmbito que se deci-
diu unir o útil ao agradável, ou 
seja a necessidade de querer 
ficar sempre bonita fez com 
quem a jovem visse uma opor-
tunidade de negócio. 

“Ela sempre foi uma pessoa 
que gostou de vestir coisas bo-
nitas. Ela tinha uma irmã que 
vivia na África de Sul, a pessoa 
que sempre a apoiou em ter-
mos de coisas da moda, peças 
bonitas, mas África de Sul não 
tinha cabelos, e, nessa altura, 
fomos atrás de cabelos, mas só 
havia uma única senhora que 
os trazia da Índia em muita 
quantidade”, conta.

Foi nesse momento em que 
Tânia decidiu passar a vender 
cabelos, primeiramente com-
prados na referida senhora. 
Nessa fase vendia para as cole-
gas de trabalho.

“Ai descobrimos que era 
possível investir no negócio dos 
cabelos, aos poucos começa-
mos a ver uma necessidade de 

Tânia Manguele: um exemplo de determinação 
e persistência

Ângela da Fonseca 

aumentar, foi ai que ela decide 
ir ao Brasil para comprar cabe-
los e roupas. O negócio foi au-
mentando, o volume de vendas 
também, e abrimos a primeira 
loja na Matola que decidimos 
dar o nome da nossa filha e as-
sim ficou Winneas Fashion”.

Para manter o seu negócio 
mais confiável, e reduzir os cus-
tos, Tânia decidiu não só fazer 
compras da sua mercadoria 
no Brasil, mas também optou 

numa formação naquele país, 
sobre como podia cuidar e tra-
tar dos cabelos.

“Onde ela comprava os 

cabelos havia sempre uma 
longa fila, então pensamos na 
possibilidade de passar a fazer 
o mesmo que fazem no Brasil 
no nosso país. Foi quando ela 
investiu num dinheiro e pagou 
alguém lá para lhe explicar 
como se amarra e quais são o 
produtos. Nessa altura redu-
ziu os nossos custos, passamos 
a comprar o cabelo em bruto 
e a prepararmos cá”, afirmou 
Jorge Cunha.

Fábrica de manutenção e 
processamento do cabelo

Numa altura em que é no-
tável o aumento de lojas que se 
dedicam à venda de cabelos e 
roupas, a proprietária da Win-
neas decidiu apostar em publi-
cidades em diversos veículos 
de informação, bem como em 
promoções dos seus artigos, e 
sempre pautar pela qualidade 
do próprio cabelo para atrair e 
manter seus clientes.

Apostar na qualidade dos 
seus artigos sempre foi o foco 
da proprietária, tanto é que 
hoje em dia, a Winnies Fashion 
conta com uma fábrica de ma-
nutenção e processamento do 
cabelo, aqui em Moçambique.

“Tivemos que ir a Índia 
com dois trabalhadores nossos 
para serem formados durante 
três semanas, foi daí que trou-
xemos a primeira máquina 
para o País para costurar cabe-

lo, hoje em dia estamos a fazer 
perucas, totós, próteses, tudo 
que é em volta do cabelo. Já 
não importamos o cabelo fei-
to, temos aqui a mão-de-obra 
e estamos a fazer tudo local-
mente. Vemos as tendências e 
criamos”, sublinha.

“Uma das coisas que tem 
nos ajudado muito são as pu-
blicidades, pois trata-se de algo 
que nem todas as lojas fazem, 
mas também manutenção das 
próteses em tempo recorde”, 
acrescentou Luís Manguele, 
Irmão da Proprietária.

No entanto, a pandemia 
veio trazer um desequilíbrio no 
sonho da jovem que ainda ti-
nha muitos projectos por inves-
tir “antes eu conseguia sonhar 
com outros projectos, mas ago-
ra com a situação da pandemia 
o que nós conseguimos fazer 
é para pagar despesas, como 
salários e renda”, lamentou 
Tânia.

Para os jovens que preten-
dem apostar na área do em-
preendedorismo, o conselho 
deixado pela nossa entrevistada 
foi: “Tentar apertar e não com-
prar muita coisa no princípio, 
ir economizando para conse-
guir comprar uma mercadoria 
que dá para por numa loja e 
não ter medo de arriscar”.

De lembrar que a Winneas 
Fashion tem uma rede de lojas 
na cidade de Maputo, Tete e 
Nampula.
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Compra de relva sintética para o distrito de Marracuene

Continua na pag 25

Recentemente, o distrito de Marracuene rece-
beu relva sintética que será implantada no 
campo principal, num projecto de requalifi-
cação que custará cerca de USD 200 mil, re-

sultantes de uma parceria público-privada entre o go-
verno e o empresariado local. Desde a primeira hora, 
os críticos de plantão lançaram suspeições sobre a pro-
veniência da relva, chegando a referir que teria sido 
desviada da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), 
organismo dirigido por Feizal Sidat, irmão do adminis-
trador de Marracuene, Shafee Sidat. Com a honra da 
família posta em causa, Shafee Sidat veio, a terreiro, es-
clarecer que a referida relva sintética foi adquirida por 
empresários do distrito de Marracuene, no âmbito de 
uma parceria com o seu governo. Indo mais longe, Sidat 
desafiou qualquer um que tenha evidências de algum 
favorecimento por parte da FMF para apresentá-las. 

Na última semana, o gover-
no de Marracuene surpreen-
deu mais uma vez com uma 
iniciativa de encher os olhos. 
Pela primeira vez, o distrito vai 
ter o campo principal de fute-
bol com relva sintética. A mes-
ma foi apresentada com pom-
pa e circunstância, num evento 
que, para além do administra-
dor, contou com a presença do 
governador da província de 

Maputo, Júlio Parruque e se-
cretário de Estado dos Despor-
tos, Gilberto Mendes.

Nos seus discursos de pra-
xe, tanto o governador, assim 
como o secretário do Estado 
dos Desportos disseram que 
o arrelvamento do campo de 
Marracuene faz parte da ini-
ciativa presidencial liderada 
por Filipe Nyusi. Contudo, 
Evidências apurou que tudo 
não passou de um festival de 
bajulação, pois para este quin-

quénio o governo não tem ne-
nhum projecto de construção 
e/ou colocação de relva nos 
distritos.

Depois do anúncio oficial 
de que Marracuene, por sinal 
um distrito que está na rota 
do desenvolvimento, teria, nos 
próximos meses, um Estádio 
com relva sintética, surgiram 
vários debates em torno da 
proveniência da relva que será 

colocada no campo. 
Se, por um lado, cogitou-se 

a ideia de que fosse o governo, 
através da SED pelo facto de 
ter recebido a relva das mãos 
de Gilberto Mendes, por outro, 
acreditou-se que a iniciativa 
fosse apadrinhada pela Federa-
ção Moçambicana de Futebol.

Ao Evidências, o Adminis-
trador do Distrito de Marra-
cuene, Ahmad Shafee Sidat, 
reiterou que o projecto resulta 
de uma parceria público-pri-

vada e que não teve nenhum 
apoio da instituição que chan-
cela o futebol moçambicano. O 
SED, por seu turno, ajudou so-
mente na obtenção de isenções 

fiscais junto das alfândegas.
“Não temos nada a ver com 

a Federação Moçambicana de 
Futebol. A FMF faz os seus 
projectos, mas, neste momen-

to, ainda não pensou em Mar-
racuene. Nós temos capacida-
de de pensar sozinhos. Não 
temos parceria com a Federa-
ção”, esclareceu Sidat.

O governante mostrou-se 
desagradado pelo facto de pes-
soas mal intencionadas apoia-
rem-se no facto de o presidente 
da FMF ser seu irmão.

“Em nenhum momento ti-
vemos parceria com a Federa-
ção Moçambicana de Futebol. 
Não sei qual é o problema das 
pessoas quererem meter a fa-
miliaridade entre o governador 
do distrito e presidente da FMF. 
Mesmo que isso fosse verdade, 
qual é o problema da FMF fa-
zer um projecto em Marracue-
ne se o mesmo apresentar um 
projecto consistente?”, indagou 
Sidat.

Prosseguindo, Sidat, elogia-
do por muitos pela forma como 
gere o distrito, deixou claro que 
o projecto não vai beneficiar a 
família Sidat, mas sim a popu-
lação do distrito.

“O projecto não é para 
o Shafee. É para um distrito 
com mais de 200 mil habitan-
tes. Hoje sou administrador 
de Marracuene, mas amanhã 
posso acordar enquanto não 
sou administrador do distrito. 
Será que o povo deve pagar o 

não investimento da FMF ou 
qualquer instituição porque o 
administrador é família de al-
guém que dirige uma outra ins-
tituição? As pessoas precisam 
de crescer em todos os aspectos 
e deixarem de ser invejosas”, 
desabafou. 

“Devem saber elogiar o tra-
balho das pessoas. Marracue-
ne não é uma Ilha neste país, 
temos muitos administradores 
a fazerem grande trabalho em 
todo país. Marracuene por es-
tar a correr e estar próximo 
da Cidade de Maputo começa 
a ser uma ameaça para muita 
gente, temos que pensar no de-
senvolvimento do desporto e do 
país trazendo mais, valia para 
onde estamos. Há pessoas que 
sentam em gabinetes e, infeliz-
mente, alguns jornalistas abra-
çam essas fofocas, espalham 
mentiras. Convidamos a quem 
quer que seja a provar que foi 
FMF nos deu relva”, rematou.

Indo mais longe, o adminis-
trador do Distrito de Marra-
cuene aproveitou para esclare-
cer que na persecução dos mais 
nobres interesses dos morado-

res daquele distrito não hesitará 
em contactar e trabalhar com 
qualquer que seja a instituição, 
independentemente da inter-
pretação que se possa fazer. 
Aliás, fez saber que pediu ao ór-
gão que chancela o futebol na 
pérola do indico balizas oficiais 
da FIFA para serem colocadas 
no referido campo, visando co-
locar na rota do desporto na-
cional o distrito, que há déca-
das não tem nenhuma equipa a 
competir ao mais alto nível.

“Estamos a fazer um traba-
lho que vai beneficiar os clubes 
que estão inscritos na federa-
ção. Que deixem a pessoas fa-
larem e nos ofereçam as balizas. 
Como distrito, enviaremos uma 
carta para a FMF e ao Comité 
Olímpico a pedir que nos ofe-
reçam apoio. Queremos um 
pavilhão gimnodesportivo, o 
pavilhão não será para Shafee 
ou para irmão do presidente da 
FMF, mas sim para um distri-
to inteiro e, por consequência, 
será para uma província e para 
o país”, desmistificou.

Shafee Sidat insurge-se contra críticos e “invejosos”

Duarte Sitoe 

“O projecto não é para Shafee, é para os 
mais de 200 mil habitantes do distrito”
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O campo ainda está em 
obras, mas o administrador 
de Marracuene, mesmo sem 
adiantar nomes, declarou que 
há clubes do Moçambola que 
manifestaram o desejo de 
realizar os seus jogos naquele 
distrito.

“Há clubes do Moçambo-
la fora do nosso distrito que 
perguntaram quando é que o 
estádio estará pronto, porque 
querem realizar os seus jogos. 
Estamos a fazer projectos para 
o desenvolvimento de todos e 
não podemos andar em mes-
quinhices de esquinas. O gran-
de problema do nosso país é 
algumas pessoas não saberem 
reconhecer que ficaram para 
trás e o país está andar”. 

No que aos prazos diz res-
peito, o administrador de Mar-
racuene adiantou que gostaria 

de inaugurar o Estádio em De-
zembro do ano em curso e já 
com uma capacidade de dois 
mil espectadores.

“Estamos a trabalhar. A 
Lua Cola vai nos oferecer o 
piso onde será colocada a rel-
va. A Petroleum vai nos ofe-
recer o muro e outras coisas. 
Penso que a colocação da rel-
va será feita pela equipa que 
colocou a relva no campo do 
Desportivo de Nacala. Em si-
multâneo, serão feitas outras 
obras no próprio campo, os 
balneários já estão prontos, nas 
bancadas, falta a cobertura. 
Precisamos de mais bancadas, 
porque só temos praticamente 
capacidade para 700 a 1000. 
Precisamos de uma lotação de 
2000. Para isso precisamos de 
outra bancada de outro lado e 
atrás da baliza”, concluiu. 

A Secretaria do Estado 
de Desporto foi fundamental 
para interceder junto das al-
fândegas com vista a contor-
nar as barreiras fiscais, via-
bilizando, assim, a chegada 
daquela relva ao distrito. 

“A Secretaria do Estado 
de Desporto é responsável 
pelo desporto do país, natu-
ralmente que quando soube 
que tínhamos um parceiro 
que nos ia oferecer a relva sin-
tética abraçou o projecto nas 
isenções alfandegárias. Foi a 
SEDE que tratou toda a tra-
mitação alfandegaria para a 
isenção de direitos porque a 
relva não é para uma institui-
ção privada, é para uma insti-
tuição pública que e o Gover-
no de Distrito. Naturalmente 
que a SEDE está preocupada 
com o desporto a nível da pro-
víncia e do país em geral. A 
Secretória do Estado e o Go-
vernador sempre estiveram a 
par das nossas parcerias”, es-
clareceu Sidat. 

Por outro lado, Shafee Si-
dat adiantou que o Governo 
tem incentivado aos adminis-
tradores dos distritos, consi-
derados polos de desenvol-
vimento, para abraçarem as 
parcerias público privadas.

“É um projecto público-
-privado. É público porque 
está o governo distrital que é 
sempre abraçado pelo gover-
no provincial. É privado por-
que foram empresas privadas, 
Petroleum, MS Investimento 

e a Lua Cola que decidiram 
abraçar este projecto”, disse 
Sidat, deixando tudo em pra-
tos limpos.

“Não temos dinheiro para 
dar a ninguém e nem aceita-
mos dinheiro de ninguém. Há 

empresários que vêm a Mar-
racuene e dizem: queremos 
fazer um projecto de agricul-
tura, queremos piscicultura, 
pecuária e nós procuramos em 
diversas áreas em que temos 
terrenos para eles desenvol-

verem os seus projectos, mas, 
em contrapartida, pedimos 
aos mesmos para dar alguma 
coisa em benefício do povo. E 
é isso que tem acontecido, não 
pedimos dinheiro, mas sim 
projectos visíveis”, sublinhou.

O papel da Secretária do Desporto 

Clubes do Moçambola piscam olho para o futuro 
Estádio de Marracuene 

Continuação da pag 24
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Através 
deste 
trabalho, 
senti a 
obrigação de 
mostrar as 
pessoas que é 
possível estar 
bem vestido, 
a um preço 
acessível, 
alta 
qualidade 
e manter a 
auto-estima 
elevada.

SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

A artista moçambicana Chelsea Levi é “uma em 
um milhão”. Com apenas 19 anos de idade, a 
jovem que se dedica à música e à moda atre-
veu-se a abrir o seu próprio atelier, um espaço 

dedicado à confecção e venda de roupas e artigos à base 
de capulana.

Denominado Chelevi, 
cruzando o seu primeiro e 
último nome, o atelier aberto 
ao público há duas semanas 
pretende ser uma alterna-
tiva para todos aqueles que 
gosta(ria)m de ter uma peça 
de capulana no seu guarda-

-roupa. Para além de roupas, 
Chelevi combina uma linha 
de artigos de moda e aces-
sórios que dependem da ca-
pulana para a sua essência, 
casos de bonés, carteiras, po-
chete e turbantes.

Com um ambiente in-
timista, Chelevi revisita os 
conceitos tradicionais da 
moda, mas também integra 
tendências actuais. Num es-
paço que não passa desper-
cebido para quem segue pela 
Av. do Trabalho, logo ali em 
frente ao Armazém Caracol, 
Chelevi é mais do que um 
atelier, mas uma verdadeira 
oficina de empreendedoris-
mo e de que, afinal, a idade 
não nos impõe limites quan-
do queremos conquistar os 
nossos sonhos. Ou seja, a 
ousadia de Chelsea Levi é 
um claro argumento de que 
há oportunidades para todos 
e depende apenas da nossa 
certeza em vencer.

A ideia de Chelsea aven-
turar-se é consequência do 
seu talento e dedicação. As 
paredes da sua casa não mais 
suportaram tanta demanda, 
por isso a jovem, com ajuda 
sempre presente dos pais, 
montou aquele espaço aco-
lhedor que a Entre Aspas 
foi bem recebida. E prova 
de que o negócio está a ca-
minhar no trilho certo, não 
saímos do local sem que pelo 
menos uma pessoa solicitas-
se as mãos de fada da jovem 
para costurar, no caso, um 
vestido.

“Atelier… sempre quis 
ter a partir do momento em 
que entrei neste mundo, só 
não reunia condições para 
tal”, revela a artista, visivel-
mente apaixonada pela sua 
nova casa, que é, na verdade, 

Chelsea Levi inaugura atelier que se dedica a 
artigos de capulana em Maputo

Elcídio Bila*

a casa de todos que queiram 
se vestir bem e estar sempre 
na moda, claro, com a nossa 
capulana.

A paixão pela capulana 
brota em tenra idade, com 13 
anos de idade, altura em que 
por sinal os seus olhos come-
çaram a brilhar pela moda, 
embora a máquina de costu-
ra tenha sido o seu segundo 
amor, depois de trabalhar 
como designer.

Uma das lutas de Chelsea 
é desmistificar os mistérios à 
volta da capulana, de que, por 
exemplo, este tecido é apenas 
útil para colocar em casa, nos 
trabalhos domésticos, ou em 
eventos tradicionais.

“Através deste trabalho, 
senti a obrigação de mos-
trar as pessoas que é possí-
vel estar bem vestido, a um 
preço acessível, alta quali-
dade e manter a auto-estima 
elevada”,enfatiza.

Neste momento a expec-
tativa é alta. A artista que já 
forneceu artigos a celebrida-

des nacionais e internacio-
nais como Neyma Nacimo, 
Matilde Conjo, King Levi, 
DjTaricoe Puto Português 
quer continuar a investir no 
seu trabalho e não descarta a 
possibilidade de espalhar as 
suas obras além-fronteiras.

Chelsea Levi também 
“costura” música

Autora de músicas como 
“I need Jesus” e “More than 
conquerors”, lançadas este 
ano, em Março e Julho, res-
pectivamente, Chelsea Levi 
revela-se uma estrela da 
música nos seus primeiros 
degraus. 

Apostando em músi-
ca gospel, a jovem que tem 
uma voz singular pretende 
espalhar evangelho para os 
quatro cantos do mundo. Por 
isso, não é para menos, ela 
aposta na língua inglesa. Não 
só. Em conversa com a Entre 
Aspas, a artista disse que can-
tar em inglês é consequência 

de ouvir as músicas gospel 
“cosidas” em inglês.

Aliás, o gosto pela música 
despontou no universo evan-
gélico, tanto que a cantora 
começou a soltar a voz na 
igreja e só no ano passado, 
2020, decidiu profissionali-
zar-se na música, tendo lan-
çado os dois singles já acom-
panhados por vídeos clipes.

Chelsea Benvinda Fumo 
Levi, como revelam os seus 
documentos de identidade, 
nasceu a 18 de Setembro de 
2002, em Maputo, mas foi na 
cidade da Pemba, em Cabo 
Delgado, onde viveu a sua 
infância, tendo regressado a 
Maputo quando tinha cerca 
de oito anos.

Chelsea fez uma parte do 
seu ensino primário no Colé-
gio Dom Bosco, em Pemba, 
e deu continuidade em Ma-
puto, no Instituto Nília. Fre-
quentou o ensino secundário 
no Colégio Kitabu. Actual-
mente, a artista está a cursar 
Engenharia Civil.
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CULTURA ARTES PLÁSTICAS

A propósito (ou a despropósito) da pintura de 
Mestre Magnus de Monserrate, Surrealista por 
excelência, ocorre-me a célebre frase de Hier-
ronymus Bosch (1450-1516) — quanto a nós sem 

dúvida o percursor do Surrealismo — «omne ignotum pro 
magnifico» — numa clara alusão ao Fascínio que nos pro-
voca o que é desconhecido. Uma atracção que se repercute 
na imaginação. Pretendo com isto dizer que a sua Obra re-
flecte a expressão material e visível da nossa imaginação. 
Isto é, Magnus de Monserrate consegue transpôr para a 
Tela um Universo Onírico de seres incongruentes que, pa-
radoxalmente, partilham ora uma atmosfera nostálgica, 
ora uma atmosfera por vezes agressiva com referências 
aos Oceanos, às Pirâmides, ao Exótico.

Dividido em três partes – “Terra”, “Luz” e 
“Noite” – a colectânea de poemas que M.P 
Bonde registou como “Aroma fóssil” já está 
disponível e as suas 66 páginas podem ser 

“devoradas” virtualmente, aguardando o seu lança-
mento oportunamente.

É nesta atmosfera que re-
side o facto mais significativo 
da evolução da sua pintura, 
aliada ainda ao facto de uma 
depuração formal e composi-
tiva em relação à exposição in-
dividual que realizou no Con-
vento do Beato, em Lisboa, no 
ano de 1994. Subtilmente, as 
cores tornam-se mais lúcidas, 
menos angustiantes, confer-
indo a cada Quadro um maior 

equilíbrio, realçando cada vez 
mais o Universo Sonhador do 
seu subconsciente do género da 
pintura que executa. Excelente 
composição que mantêm o 
mesmo rigor e sinceridade que 
lhe reconhecemos, sem contudo 
abandonar uma linguagem que 
nos remete para a Simbologia 
de Bosch e para o Surrealismo 
propriamente dito que assume 
nos seus trabalhos. Uma pintura 

Ao poeta e professor 
brasileiro Ronald Augusto cum-
pre registar que o oximoro imag-
inado como título do conjunto, 
o compósito “aroma/fóssil”, já 
antecipa ao fruidor algo de sua 
aventura determinada, na qual 
o poema opera o palmilhar ina-
cabado desde o subjectivo das 
percepções até o objectivo da 
fanopeia retida no empírico.

Para Augusto, “M. P. Bonde 
actualiza sua investigação visiva 
através de um discurso, a um só 
tempo, de trânsito entre lingua-
gens e de compromisso com es-
tados alterados de consciência. 
Sua poética, ao menos no livro 
em causa, é de viés intersemi-
ótico. Leituras e intercâmbios 
com outros criadores e formas 
sígnicas afloram e se dissipam no 
vertiginoso folhear fabulatório 

de M. P. Bonde. O processo de 
decupagem das imagens é tanto 
cinemático quanto transcultur-
al”.

O professor brasilero que 
estamos a citar, num texto par-
tilhado pela editora Gala Gala, 
convida-nos a ver alguns planos 
e contra-planos, que transbor-
dam as fronteiras entre prosa 
e verso, como exemplos dessa 
vontade transacional do poeta: 
“a escuridão invoca memória, 
bolham vocábulos no quintal”; 
“Dentro do cinema, alvitramos 
novas canções com armas nos ol-
hos”; “uma língua navega à mar-
gem. Que vocábulos ocultam 
águas polares, espessura domini-
cal?”; “cogito o exílio, frondosa 
esteira com páginas sublimes”.

Em termos transculturais, 
sustenta Augusto, M. P. Bonde, 

Magnus de Monserrate:Uma pintura que nos 
seduz, estimula e apraz

“Aroma fóssil”, terceiro livro de M.P Bonde, apresenta 
poemas proliferantes

Por Afonso Almeida Brandão

que nos seduz, estimula e apraz. 
Porque ao seduzir, nos atrai; ao 
estimular, nos catapulta para 
o primeiro plano das Obras e, 

nos apraz contemplar, ou mel-
hor, meditar sobre um Mundo 
Imaginário e Insubmisso feito à 
nossa semelhança e à revelia do 

Real e Prepotente. Afinal, Bosch 
tinha razão. O Desconhecido é 
Magnífico.

Magnus de Monserrate 
nasceu em Sá Bandeira (Ango-
la), no dia 4 de Outubro de 1953 
e reside há alguns anos em Paços 
de Arcos, onde mantém Ateliê. 
Acompanhamos o seu percurso 
artístico há cerca de três Déca-
das e podemos assegurar que é 
riquíssimo. Encontra-se repre-
sentado em inúmeras Colecções 
Institucionais e Privadas, des-
ignadamente, em Museus Na-
cionais e Internacionais, com 
particular destaque para países 
como Portugal, Espanha, Itália, 
Brasil e EUA, além de figurar 
em diversos Dicionários e An-
tologias de Arte. A sua Obra 
encontra-se cotada no Mercado 
Leiloeiro e Galerias de Arte Por-
tuguesas, entre os valores que 
oscilam os 750 e 35 Mil Euros, 
para Quadros em Pequeno, 
Médio e Grande Formato. Um 
Artista cuja Obra importa con-
hecer, divulgar e Coleccionar. 

em várias passagens da obra, 
“nos apresenta seus interlocu-
tores estético-filosóficos e seus 
topônimos afectivo-intelectuais 
– porém, sem perder de vista, 
quando necessário, a visada 
crítica –, a saber: Patraquim, 
Melville, Cézanne, Govane, 
Borges, Hugh Massekela e sua 
música, Sembène e seu cimena; 
e já em sua geográfica pessoal, 
destacamos: Goa, o Danúbio, 
Ougadogou, Limpopo, Veneza 
(sem Zambeze), Marselha”. En-

fim, este é o vasto sobrevoo visual 
e conceitual transcriado em ima-
gens quase lisérgicas destacado 
pelo analista.

“M. P. Bonde e suas ima-
gens nos convidam a suspender 
provisoriamente a conquista dos 
significados. Os poemas aqui en-
feixados nos revelam que suas 
estruturas discursivo-visuais – 
que evocam a dinâmica por ju-
staposição da estética fílmica – se 
conformam de maneira a sugerir 
certas ideias ou assuntos, mais 
pelas relações paratáticas que as 
ligam do que pelo sentido con-
vencional com que podem ser 
admitidas pelo senso comum”, 
sustenta o ensaísta.

Um poucochinho ao 
White…

M. P. Bonde nasceu em 
Maputo. Foi membro do Pro-
jecto Jovens e Amigos da Cultura 
(JOAC) e do Colectivo Arra-
benta Xithokozelo. Lançou a sua 
primeira obra literária, Ensaios 
Poéticos, pela editora Cavalo do 
Mar, em 2017. No mesmo ano, 

foi vencedor da 1a edição do 
Prémio Literário Fernando Leite 
Couto, com a obra poética De-
scrição das Sombras. Em 2018, 
obteve o 2º lugar no 14º Prémio 
Escriba de Poesia, do Município 

de Piracicaba, São Paulo, Brasil. 
Tem textos publicados em jor-
nais, revistas electrónicas e blogs 
nacionais e estrangeiros. É mem-
bro da Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO).

“O M. P. Bonde [é] um pou-
cochinho ao White, o White 
ao Zambeze e a um Witman 
enquistado e desalmadamente 
pasmado pelas poses à Lautré-
amont”, Luís Carlos Patraquim.
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Ndambi acusou a ala Nyusi de estar a usar o sistema judiciário para perseguição à família Guebuza

Ao contrário de Cipriano Mutota e Teófilo Nhangumele, 
que reconheceram o seu envolvimento no escândalo 
das dívidas ocultas, Armando Ndambi Guebuza 
negou, na tenda da Penitenciária de Máxima 
Segurança, vulgo B.O., onde decorre o julgamento, 

todas as acusações que lhe são imputadas. O arguido nega o 
seu envolvimento no projecto da criação da Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) e nega ter recebido algum tostão das comissões 
da Privinvest, alegando que o dinheiro transferido em seu 
interesse era referente a parcerias de negócios que têm com Jean 
Boustani. Ainda na tenda da B.O., Ndambi acusou a ala Nyusi 
de estar a usar o sistema judiciário para perseguição à família 
Guebuza

Com um atraso de mais de uma 
hora, que curiosamente coincidiu 
com o mesmo período em que o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi inaugurava a presente edição 
da FACIM, arrancou esta sexta-fei-
ra, a audição de Armando Ndambi 
Guebuza, filho mais velho do antigo 
Presidente da República, Armando 
Guebuza.

Em sede do tribunal, Ndambi 
Guebuza declarou não ter “memó-
ria de elefante”, razão pela qual res-
pondeu o grosso das perguntas feitas 
pelo Juiz Efigénio Batista com a fra-
se “não me recordo, já passa muito 
tempo”. 

Ndambi Guebuza disse que 
nunca discutiu com ninguém sobre 
a divisão de USD 50 milhões e que 
nunca recebeu dinheiro da Privin-
vest relacionado ao projecto da ZEE.

“Nunca tive esse tipo de conver-
sa de 50 milhões com eles. Acredito 
que o meritíssimo devia fazer essa 
pergunta à pessoa que produziu o 
e-mail. Ele aceitou, mas eu não te-
nho conhecimento desse e-mail e do 

conteúdo do mesmo. Nunca recebi 
dinheiro da Privinvest”, sublinha.

Entretanto, confirma ter uma 
conta em Abu Dhabi, aberta em seu 
nome por Jean Boustani, mas negou 
ter recebido USD 14 milhões da pri-
meira tranche. “É falso, não recebi. 
Alguém deve ter falsificado minha 
assinatura”.

Entretanto, assumiu ter recebi-
do vários milhões de randes via um 
escritório de advogados na África 
do Sul, que, segundo ele, eram re-
ferentes a negócios que tinha com 
Jean Boustani. Recusou perempto-
riamente a comentar sobre os paga-
mentos feitos no seu interesse através 
da firma sul-africana.

No início da audição, “Cinde-
rela” ou “Júnior”, como também 
aparece identificado nas correspon-
dências trocadas entre Nhangumele 
e Jean Boustani, cingiu-se em criticar 
a forma como foi conduzido o pro-
cesso que culminou com a sua de-
tenção em 2019.

“Eu fui chamado para a pro-
curadoria pelo procurador Alberto 

"Não confio em vocês, vocês são mentirosos" 
acusa Ndambi

Paulo, que me fez algumas pergun-
tas. Depois das perguntas tinha uma 
viagem para Bilene, perguntei se 
no fim-de-semana iam precisar de 
mim e ele disse não. Fui a Bilene e 
no mesmo dia, à noite, disseram que 
precisavam de mim em Maputo e 
perguntei os porquês, eles disseram 
que queriam fazer uma revista na 
minha casa”, desabafou acusan-
do o Ministério Público de, no dia 
seguinte, ter vazado informações 
no Jornal Notícias para expor seu 
nome, da sua família e legitimar a 
sua detenção. 

“Perguntei aos advogados se 
podiam acompanhar a revista e 
eles disseram que queriam o dono 
da casa. Voltei e fizeram a revista, 
mandaram-me ler um documento e 
me prenderam, até hoje estou aqui. 
O Juiz Délio Portugal disse que era 
criminoso, era da máfia e que o meu 
lugar era na cadeia. Ele disse que 
era perigoso eu ficar na via pública 
porque podia continuar a cometer 
crimes. Depois disse que não queria 
me ouvir mais e que devia me retirar. 
Fora estavam jornalistas à minha es-
pera e depois do Show começou ai”, 
disse revoltado.

Questionado pelo juiz Efigénio 
Batista, se esteve envolvido na con-
cepção do projecto da Zona Econó-
mica Exclusiva, Armando Ndambi 
Guebuza declarou “Não meritíssi-
mo, não estive envolvido”.

Numa primeira fase, mesmo 
com os e-mails trocados com Teófilo 
Nhangumele, Bruno Langa e Jean 
Boustani que constam nos autos, o 
réu, ao estilo de Nhimpini Chissa-
no declarou que só conhecia Bruno 
Langa, seu amigo.

“Não estive com Teófilo e An-
tónio Carlos de Rosário na Alema-
nha. Estive na cidade de Hamburgo 
numa outra missão. Ia visitar uma 
empresa de gasificação petroquími-
ca (HELM) que sou parceiro. Era 
um dos associados da empresa. Já 
não me lembro de ter visto o Nhan-
gumele, só me lembro de estar com 
Bruno”, disse Armando Ndambi 
Guebuza.

“Não me lembro meritíssimo, 
já faz muito tempo

Na sua versão dos factos, Teó-
filo Nhangumele declarou que via-
jou várias vezes para Abu Dhabi na 

companhia de Teófilo Nhangumele, 
Bruno Langa e António Carlos de 
Rosário, onde tiveram reuniões com 
os responsáveis para Privinvest. Tal 
como respondeu sobre a viagem 
para Alemanha, Guebuza começou 
por dizer que não viajou na compa-
nhia de Nhangumele. 

“Não me lembro meritíssimo, 
já faz muito tempo, foi em 2012, e 
hoje estamos em 2021. Uma das ve-
zes viajei com o Bruno e ele estava 
com o Teófilo, mas não me lembro 
ter viajado com o Carlos António 
de Rosário. Na altura não conhecia 
Teófilo, conheci-o agora que estou 
preso”, negou.

Sobre o que iam tratar nos Emi-
rados Árabes Unidos, Guebuza de-
clarou que foi a Abu Dhabi a busca 
de novas oportunidades de negócio 
e que não sabe o que os restantes 
membros da delegação iam tratar 
naquele país asiático.

 “Fui atrás de oportunidades na 
cimeira de negócios. Talvez pergun-
tar ao senhor Bruno e ao Teófilo o 
que iam fazer. Talvez eles tinham 
uma missão e eu a minha, não esta-
va para representar as autoridades 
moçambicanas. Iskandar Safa é um 
empresário e queria investir em Mo-
çambique e queria saber das poten-
cialidades do país”, sublinhou.

Mesmo não tendo nenhuma for-
mação em mecânica, Ndambi rubri-
cou um contrato de trabalho com 
uma das empresas do grupo Pri-
vinvest, como mecânico hidráulico. 
Questionado pelo juiz, o réu expli-
cou que o documento visava facilitar 
a aquisição do visto de residência em 
Abu Dhabi, tendo assegurado que 
“não é ilegal, até em Maputo faz-se”.

Duarte Sitoe 
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