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Pacote de subornos é de USD 200 milhões e há cerca de USD 1.4 biliões não justificados 
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Nyusi, Chang, Isaltina Lucas, E.Matlaba, Henrique Gamito e P.Macamo foram os que criaram 
a Proíndicus, MAM e EMATUM sob liderança de Guebuza e da Frelimo
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Defesa denuncia promiscuidade entre juiz e Ministério Público 
PUBLICIDADE

Chegam, entram e lancham juntos… e saem na mesma escolta

Faltam  
tubarões 

no banco dos réus

Dos 19 réus, 17 são lobbistas e mamaram 
só USD 50 milhões

Nhongo confirma ter recusado USD 4 milhões de Mirko Manzone

“Eu avisei desde o início que 
DDR era fantochada” 

Quando assumiram o projecto o orçamento saiu de 302 milhões para USD 2.2 biliões
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O julgamento do caso das dívidas ocultas 
vai já na terceira semana e até ao fecho 
desta edição já haviam sido ouvidos seis 
dos 19 arguidos, que, segundo a acusação, 
tiveram papel activo no estabelecimento 

dos primeiros contactos com a Privinvest e na 
concepção do projecto original de protecção da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE). Entretanto, pelo perfil dos 
19 réus neste momento em julgamento no principal 
processo, depreende-se que a mão dura da justiça está a 
incidir tão-somente sobre peixe miúdo, na sua maioria 
lobbistas e intermediários receptores de apenas USD 
50 milhões, subfacturados do valor inicial do projecto 
de protecção da ZEE (USD 302 milhões), quando o 
rombo das dívidas ocultas é de USD 2.2 biliões, dos 
quais só foi possível rastrear USD 800 milhões e 
desconhece-se o paradeiro de USD 1.4 biliões. Isto não 
inclui a subfacturação dos equipamentos. 

Mais uma vez, os 
moçambicanos estão a ser 
patrocinados um espectáculo 
mediático que vai culminar 
com a condenação de peixe 
miúdo, enquanto os tubarões 
continuarão impunes, 
tal como aconteceu no 
julgamento do caso Cardoso 
e, muito recentemente, em 
todos os casos de raptos que já 
chegara à justiça.

Desde o princípio, há 
quem sempre desconfiou 
que o julgamento das dívidas 
ocultas era uma farsa e à 
medida que os réus vão se 
revezando na cadeira defronte 
ao juiz Efigénio Baptista vai 
ficando claro que há muitas 
peças importantes que faltam 
para completarem o puzzle.

É que, segundo a acusação 
do Ministério Público, pelo 
menos 200 milhões terão 
sido gastos pela Privinvest 
em pagamento de subornos 
a governantes moçambicanos 
de forma a viabilizarem a 
aprovação do projecto de 
protecção da ZEE, mas, neste 
momento, a lista dos 19 réus 
é constituída por lobbistas 
e intermediários, grande 
parte deles sem ligação com 
o Estado e sem poder de 
decisão, que actuaram até 
um pouco antes da criação 
da ProIndicus, momento em 

que o projecto passou a ser 
liderado por Filipe Nyusi, na 
qualidade de coordenador 
do Comando Operativo das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS). 

Dos 19 réus, apenas 
António Carlos do Rosário e 
Gregório Leão, na qualidade 
de representantes dos Serviços 
de Informação e Segurança do 
Estado (SISE) participaram 
efectivamente das reuniões 
decisivas que culminaram com 
a criação das três empresas, 
nomeadamente ProIndicus, 
MAM e EMATUM. Foi 
nesse período em que o 
financiamento passou de 
USD 360 milhões (incluindo 
os 58 de subfacturação para 
os primeiros subornos) para 
USD 2.2 biliões.

Documentos revelados em 
sede do julgamento de Nova 
York, durante o julgamento 
de Jean Boustani, parte 
dos quais a Procuradoria-
geral da República recorreu 
de forma selectiva para 
compor a acusação, revelam 
o envolvimento directo de 
gestores públicos, que, entre 
2013 e 2014, assinaram as 
garantias soberanas e os 
gestores que tiveram cargos 
relevantes nas empresas 
ProIndicus, EMATUM e 
MAM.
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Gestores públicos que inflacionaram ZEE de USD 302 
milhões para 2.2 biliões não estão no banco dos réus

Continua na pag  03

Mais um julgamento sem mandantes e nem autores materiais 

Entre os nomes mais 
sonantes constam Filipe 
Nyusi (New Man), antigo 
ministro da Defesa e 

coordenador do Comando 
Operativo; Manuel Chang 
(Chopstick ou Yellow Man), 
antigo ministro das Finanças; 

Isaltina Lucas (Três Beijos), 
antiga directora nacional do 
Tesouro; Piedade Macamo, 
antiga directora nacional 
adjunta do Tesouro; Eugénio 
Matlaba e Henrique Gamito, 
gestores da EMATUM e 
MAM, respectivamente. 
Embora não haja evidência 
de algum documento por si 
assinado, Armando Guebuza 
era, para além de Presidente 
da República, comandante 
em chefe das Forças de 
Defesa e Segurança, a quem 
certamente alguns aspectos 
foram consultados.

Parte destes gestores 
aparecem em provas diversas 
como receptores dos dinheiros 
dos subornos, mas, neste 
momento, nenhum deles 
responde em tribunal, o que 
reforça a crença de alguns 
sectores de que se trata de um 
julgamento político, ensaiado 
para entregar alguns bodes 
expiatórios, enquanto os 
gestores públicos, que tinham 
responsabilidade do Estado 
continuam a passear em altas 

Reginaldo Tchambule

Alguns nomes são conhecidos de uma 
justiça selectiva
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Ndambi Guebuza expõe contornos de um julgamento 
político

Possível audição de Jean Boustani agita Frelimo e ala Nyusi

máquinas e a viverem em 
mansões impunemente na 
cidade de Maputo e arredores. 
Uns foram arrolados em 
processos autónomos, mas 
para uma responsabilização 
administrativa, tal é o caso do 
antigo governador do Banco 
de Moçambique.

Filipe Nyusi, na qualidade 
de coordenador do Comando 
Operativo, orientou reuniões 
importantes e como ministro 
da Defesa a 14/01/2013 
assinou uma carta solicitando 
a Manuel Chang a aprovação 
do empréstimo a favor 
da empresa ProIndicus, 
no âmbito do Projecto de 
Monitoria e Protecção da 
ZEE. Curiosamente, a missiva 
de Nyusi era uma insistência, 
pois Manuel Chang já tinha 
em uma carta anterior 
respondido que o negócio da 
Privinvest não é viável, uma 
posição próxima de Borges, 
quando abordado sobre a 
EMATUM.

No entanto, é nesta 
segunda carta que Chang dá 
aval, trata-se de uma carta 
em que Nyusi apresenta o 
Credit Suisse como a solução 
para financiar o projecto 
e apresenta como razão o 
facto de o valor necessário 
para a implementação do 
referido sistema ser bastante 
elevado. Chega mesmo a dar 
a entender que esteve à frente 
das negociações com o Credit 
Suisse. Para além do papel 
nevrálgico, é associado ao 
recebimento de um suborno 
na ordem de mais de um 
milhão de dólares para a sua 
campanha em 2014, através 
de uma empresa de fachada 
em Abu Dhabi.

Enquanto isso, Manuel 
Chang assinou a emissão de 
garantias, obrigando o Estado 
em valores superiores aos 
limites autorizados pela Lei 
Orçamental. Ernesto Gove 
deu sua anuência às garantias, 
depois de pareceres favoráveis 
de Isaltina Lucas Sales e 
Piedade Macamo.

A autorização do 
Banco Central foi uma das 
exigências do Banco Credit 
Suisse para conceder o 
empréstimo. As autorizações 
terão sido assinadas em 2013 
pela administradora do Banco 
de Moçambique, Silvina de 
Abreu, e dirigidas a Eugénio 
Matlaba, da ProIndicus 
e Henrique Gamito, 
administrador delegado 
da EMATUM, tal como 
mostram as fotos.

As declarações de 
Armando Ndambi Guebuza, 
primogénito de Armando 
Emílio Guebuza, antigo 
Presidente da República, na 
segunda e terça-feira da semana 
passada transformaram o 
julgamento do caso das dívidas 
ocultas num acto político e 
aumentaram ainda mais o 
clima de crispação entre antigo 
chefe do Estado, Armando 
Emílio Guebuza e o actual 
Presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi.

Mas, mais do que isso, 
esta batalha campal, agora, 
atingiu o coração do partido 
Frelimo e há neste momento 
muito nervosismo e mal-
estar instalado. Históricos e 
veteranos da Frelimo, que 
sempre evitaram uma saída 
fracturante, agora estão 
apreensivos em relação ao 
futuro.

Em sede do tribunal, 
Armando Ndambi Guebuza 
declarou que a sua prisão e 
julgamento não passam de 
uma perseguição política 
movida pelo actual Presidente 
à sua família. Deu a entender 
que o Ministério Público e o 

Tribunal conspiraram contra si 
e sua família.

A sua estratégia da defesa, 
na presença do pai, que fez 
questão de participar das 
duas cansativas sessões de 
julgamento, era negar tudo, 
fingir lapsos de memória e 
recusar responder em alguns 
casos para evitar que suas 
palavras fossem depois usadas 
contra si. Sob pretexto de que 
o julgamento tem motivações 
políticas, respondeu grande 
parte das questões com “não 

gostaria de responder”, “eu já 
respondi ontem”, “este é um 
assunto político”, entre outras 
negações.

Das poucas vezes que 
decidiu expandir as suas 
intervenções foi para 
arrastar Nyusi para a lama. 
Disse ao tribunal que as 
respostas importantes sobre 
a contratação dos USD 2.2 
biliões deviam ser dadas por 
Filipe Nyusi, na qualidade de 
antigo ministro da Defesa e 
coordenador do Comando 

Operativo, no governo do 
seu pai e chegou a atacar o 
Ministério Público de estar 
preocupado apenas em peixe 
miúdo.

“O motivo da prisão é 
por causa das dívidas ocultas, 
mas estão a falar de Jatos, 
bebidas e viagens...”, indagou 
Ndambi Guebuza, para, num 
outro momento, atirar: “não 
sei digníssimo, cabe ao antigo 
ministro da defesa, Filipe 
Nyusi e Comando Conjunto 
responder se o Estado teve 
prejuízos ou não com a dívida”.

O julgamento do filho 
do antigo Chefe do Estado 
moçambicano, Ndambi 
Guebuza, acusado por crimes 
de tráfico de influências, 
peculato, falsificação de 
documentos, associação para 
delinquir e branqueamento 
de capitais, bem como de ter 
recebido USD 33 milhões de 
subornos para fazer chegar o 
projecto de ZEE, foi marcado 
por um festival de arrogância 
típica dos filhos dos Chefes 
de Estado, falta de respeito 
e desacato ao juiz e, em 
particular, à magistrada do 
Ministério Público.

Embora o juiz Efigénio 
Baptista tenha indeferido 
a lista de 33 testemunhas, 
incluindo o actual Presidente 
da República, requeridas 
pelo réu António Carlos de 
Rosário, neste momento, o 
antigo ministro da Defesa está 
com um pé dentro do tribunal, 
onde poderá ser ouvido como 
declarante, e, se as diligências 
agora forem instruídas sem 
interferência política, Jean 
Boustani, pode implicar de 
forma séria a Nyusi e a Frelimo, 
inclusive com parte das provas 
que apresentou em 2019, em 
sede do julgamento em Nova 
York, onde foi identificado nas 
correspondências como New 
Man, New Guy ou Nuy.

É que, o Grupo Privinvest, 
com quem o Estado 
moçambicano, desde Março de 
2019, trava uma batalha judicial 
na Suprema Corte de Londres, 
na sequência de um processo 
movido pela Procuradoria-
geral da República, tem estado, 
desde o princípio, a colocar o 

Presidente de Moçambique 
no centro do escândalo, tendo 
chegado a dizer que se o 
Tribunal de Londres entender 
que os pagamentos feitos à 
altas entidades moçambicanas 
são subornos, então Filipe 
Nyusi também é corrupto. 
Foi com esse fundamento 
que conseguiu autorização 
do referido Tribunal para 
notificá-lo para aquela acção 
judicial que pode expô-lo à 
responsabilidade pessoal.

Neste momento, com 
o julgamento cada vez a 
ser levado pelos grupos de 
Armando Guebuza e Filipe 
Nyusi, para o “lado sujo”, 
a grande preocupação da 
Frelimo é com a sua própria 
imagem, que pode ficar 
cada vez mais beliscada. 
Com a provável audição já 
autorizada de Jean Boustani, 
um executivo do Grupo 
Privinvest que contactou a 
parte moçambicana, vendeu o 
projecto e fez os pagamentos 
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dos subornos, as coisas podem 
sair totalmente do controlo. 

Jean Boustani poderá ser 
uma dor de cabeça para a 
estratégia montada à medida 
de Filipe Nyusi por uma das 
alas da Frelimo. Em sede de um 
outro processo que corre em 
Londres, tem estado a acusar o 
estadista moçambicano de ter 
recebido subornos na ordem 
de um milhão de dólares para 
a sua campanha de 2014. O 
arguido António Carlos do 
Rosário foi quem terá dito 
a Boustani que o Presidente 
Nyusi desejava receber fundos 
da Privinvest para a sua 
campanha.

A Privinvest fez o referido 
pagamento a 10 de Abril de 
2014, através da Logistics 
Offshore para uma conta 
em nome da Sunflower 
International Corp FZE nos 
Emirados NBD. A Privinvest 
alega ainda que adquiriu uma 
viatura de marca Toyota Land 
Cruiser, por 728,6614.42 rands 
para uso pessoal de Filipe 
Nyusi na campanha eleitoral 
que o conduziu à Presidência 
da República em 2014.

Para além de Filipe Nyusi, 
Jean Boustani já afirmou no 
julgamento nos Estados Unidos 
ter efectuado pagamentos a 
favor da Frelimo, na ordem 
de USD 10 milhões, em 
2014, a pedido de Armando 
Guebuza, na altura Presidente 
da República e da Frelimo. O 
dinheiro foi debitado da conta 
da Logistics Offshore, nos dias 
31 de Março de 2014, 29 de 
Maio de 2014, 19 de Junho 
de 2014 e 3 de Julho de 2014 
para uma conta titulada pelo 
Comité Central do partido 
no Banco Internacional de 
Moçambique (BIM). 

Na altura, Guebuza ainda 
era Presidente da República 
e Filipe Nyusi era candidato. 
No tribunal, o Ministério 
Público chegou a insinuar 
que Jean Boustani enviou oito 
toneladas de vinho e uma outra 
encomenda não especificada, 
que agora se suspeita que seja 
dinheiro, trazido da França a 
partir de um voo fretado.

Para além de Jean Boustani, 
o assistente do processo, a 
Ordem dos Advogados de 
Moçambique, em julgamento, 
pediu que sejam ouvidas 
instituições como os Aeroportos 
de Moçambique, Instituto de 
Aviação Civil de Moçambique 
e a Autoridade Tributária, para 
se ter detalhes sobre a referida 
mercadoria que seguiu de 
jacto privado da França para 
Maputo.

Desde a primeira hora, alguns entendidos em 

matéria de direito apontam 
alguma inconsistência das 
provas até aqui apresentadas 
pelo Ministério Público (MP). 
É essa fragilidade que, neste 
momento, alguns advogados 
dos réus estão a explorar, 
para tentar desvalorizar o 
óbvio, a precariedade das 
acusações.

Ao contrário de 
Cipriano Mutota e 
Teófilo Nhangumele, 
réus que assumiram o seu 
envolvimento, Armando 
Ndambi Guebuza negou 
todas as acusações. Ao negar 
tudo, Ndambi Guebuza 
está a evitar que as suas 
palavras sejam usadas contra 
si e transfere ao Ministério 
Público a iniciativa de provar 
que ele cometeu os crimes de 
que é acusado. 

No fim da sua audição, 
a defesa de Ndambi foi 

autorizada pelo juiz Efigénio 
Baptista a juntar aos autos 
um extracto emitido pelo 
Abu Dhabi Comercial Bank, 
para provar que o filho do 
antigo chefe de Estado não 
recebeu nenhum valor na 
sua conta e não há registo de 
nenhum movimento desde 
que a mesma foi aberta.

A referida conta havia 
sido associada à recepção de 
USD 14 milhões, referentes à 
primeira parte do pagamento 
dos USD 33 milhões, que se 
diz ter recebido.

Igualmente, a defesa de 
Ndambi Guebuza conseguiu 
convencer o tribunal para 
que o franco-libanês, Jean 
Boustani, seja ouvido por 
vídeo-conferência. Boustani 
poderá ser uma dor de 
cabeça para a estratégia 
montada à medida de Filipe 
Nyusi.

Outro réu que preferiu a 
mesma estratégia e acabou 
embaraçando o tribunal é 
Bruno Evans Tandane, que 
acuso a Procuradoria-Geral 
da República (PGR), na pessoa 
do actual vice-procurador-
geral, Alberto Paulo, de o 
ter coagido a mentir durante 
a sua audição na fase da 
instrução preparatória do 
processo. Igualmente, diz 
não constituírem verdade as 
declarações constantes do 
despacho do juiz de instrução, 
Délio Portugal, pois com este 
sequer chegou a cooperar 
e só esteve no local durante 
cinco minutos e, nesse tempo, 

somente houve discussões. 
Confrontado com a 

sua assinatura, disse que a 
mesma foi falsificada. Mas 
o grande golpe ainda estava 
por vir. É que o advogado, 
Paulo Nhancale, que o 
representou no quadro da 
instrução preparatória, não 
está inscrito na ordem e 
usou um número de carteira 
pertencente a um outro 
causídico.

Segundo alguns juristas 
consultados pelo Evidências, 
há possibilidade de se 
accionar a nulidade da 
acusação, por alegadamente 
as confissões que a sustentam 

terem sido obtidas sobre 
pressão. Para além de 
Bruno Langa, essa situação 
beneficiaria igualmente 

a Ndambi Guebuza, cuja 
acusação é fortemente 
baseada no depoimento do 
seu parceiro.

O extracto de Ndambi e a estratégia da defesa para explorar 
inconsistência das provas do MP

Há possibilidade de nulidade da acusação contra 
Bruno e Ndambi
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Mariano Nyongo confirma ter recusado oferta 
de USD 4 milhões de Mirko Manzone

Para aderir ao DDR

Em entrevista exclusiva ao Jornal Evidências, o 
presidente da autoproclamada Junta Militar da 
Renamo, Mariano Nhongo, decidiu quebrar o si-
lêncio e confirmar que recusou receber quatro 

milhões de dólares norte americanos (USD), equivalentes 
a 248 milhões de meticais, para se render, desmantelar 
o grupo por si liderado e aderir ao processo de Desar-
mamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos 
antigos guerrilheiros da Renamo. A proposta havia sido 
feita pelo enviado especial do secretário-geral das Nações 
Unidas e coordenador do grupo de contacto, Mirko Man-
zone, mas Nhongo diz que a sua luta nunca foi pelo di-
nheiro, por isso manteve-se firme, apesar daquela oferta 
tentadora.

Desde a eclosão da nova 
vaga de conflito armado na 
zona Centro do país, curiosa-
mente no mesmo dia em que era 
assinado o Acordo de Cessação 
Definitiva das Hostilidades Mi-
litares (01 de Agosto de 2019), 
vários intervenientes nacionais e 
internacionais prontificaram-se 
a intervir na mediação de uma 
possível porta de diálogo com 
o grupo dissidente da Renamo, 
que contesta a liderança de Os-
sufo Momade.

O conflito já causou a mor-
te de pelo menos duas dezenas 
de alvos civis, para além de 
elevados danos materiais em 
alguns troços das Estradas Na-
cionais número Um e Seis (EN1 
e EN6), mas desde Dezembro 
passado que a Junta Militar não 
reivindica nenhum ataque a al-
vos civis e militares, na sequên-
cia de uma trégua unilateral que 
Mariano Nhongo diz estar a ser 
reiteradamente desrespeitada 

pelo governo, que mobilizou 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) para caçar seus homens e 
bombardear os esconderijos do 
grupo.       

Desde 2019, a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
através do representante do 
secretário-geral, Mirko Man-
zone, tem levado varias acções 
visando a aproximação entre o 
governo e a Junta Militar para 
integração de todos os membros 
no DDR. Foi nessa senda que 
o grupo dissidente da Renamo, 
enviou uma carta com as suas 
reivindicações ao gabinete do 
Presidente da República, mas a 
missiva nunca foi respondida e 
muito menos tornada pública.

Dentre várias tentativas leva-
das a cabo por Mirko Manzoni, 
com vista a convencer Mariano 
Nhongo a aderir ao DDR, cons-
ta, segundo o líder da autopro-
clamada Junta Militar, oferta de 
valores monetários como forma 

Jossias Sixpence-Beira

de compensação para deixar as 
matas. 

A mais recente proposta 
veio do representante da ONU, 
que, segundo Nhongo, oferecia 
quatro milhões de dólares e ou-
tros benefícios para abandonar 
as matas, mas recusou a oferta 
alegando que não é dinhei-
ro que move a sua causa, mas 
sim grandes interesses do povo 
moçambicano.

“Se estivesse preocupado 
com dinheiro teria invadido vá-
rios sectores comerciais locais, 
até actividades de garimpo aqui 
existentes, que movem grandes 
valores monetários, mas nós te-
mos objectivos como Renamo”, 
disse Nhongo.

Mesmo depois de ter recusa-
do a proposta financeira, Nhon-
go, conta que o representante 
da Organização das Nações 

Unidas (ONU) não desistiu. 
Tentou várias tentativas de ne-
gociação mas todas fracassam.

ʺNa semana antepassada 
ele contactou-me perguntan-
do o que eu quero para aderir 
o DDR e eu disse que a minha 
condição de adesão é criação de 
uma equipa conjunta em que o 
governo indica os seus represen-
tantes e a Junta Militar também, 
para a discussão do documento 
enviado ao Presidente da Repú-
blica, afirmou Nhongo.

“Já havia avisado sobre a 
falta de seriedade desse 

processo”

Cerca de mil antigos guerri-
lheiros que aderiram ao DDR, 
com garantia de pagamento de 
pensão vitalícia e financiamento 
de projectos de geração de ren-

da, estão sem receber pensões 
há seis meses. Recentemente, o 
presidente da Renamo, Ossu-
fo Momade assegurou aos seus 
homens que brevemente será 
retomado o pagamento daquele 
direito adquirido quando passa-
ram à vida civil, em meados do 
ano passado.

No entanto, Mariano Nhon-
go, que nunca viu com bons 
olhos a liderança de Ossufo Mo-
made, está a rir-se de contente 
e lembra que desde o início de-
nunciou que o processo não era 
sério.

“Já havia chamado atenção 
para a falta de seriedade deste 
processo. Os nossos colegas fo-
ram enganados e aderiram ao 
processo de DDR por dinheiro 
e eu estou em defesa da Rena-
mo, não dinheiro”, sentencia 
Nhongo.

“Não é o dinheiro que move nossa luta” – afirma líder da Junta Militar
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FICHA TECNICA
Das dívidas ocultas a um julgamento que 

“oculta” mentores e limita-se nas comissões

Com todo optimismo que se criou 
aquando do anúncio do julgamento, ci-
mentando a esperança de que a verdade 
sobre o mega calote seria conhecida e os 
lesas-pátrias seriam responsabilizados, dos 
quatro réus até aqui ouvidos, ficou a per-
cepção de que o Ministério Público está na 
ginástica de busca da prova material dos 
que se beneficiaram das comissões, isolan-
do os que conceberam o projecto, subfac-
turaram os equipamentos e não sabem 
nem explicar o que foi feito com mais de 
USD 500 milhões dados como desapareci-
dos aquando da auditoria da Kroll.

Isso não poderia ser respondido por 
Nhangumele, Mutota ou Ndambi… ou 
por qualquer outro dos mais de uma de-
zena de réus que estão no banco defronte 
ao juiz, alguns dos quais por azar de te-
rem aceite ser usados pelo núcleo duro das 
comissões. Aliás, alguns, pelo incipiente 
nível de envolvimento, nem deviam ser 
colocados no mesmo pote com os comis-
sionistas. São réus miúdos hasteados pelo 
Ministério Público como bodes expiatórios 
de um selectivo compromisso de “combate 
à corrupção”. Hoje somos servidos um es-
pectáculo mediatizado para mais uma vez 
terminarmos na sensação de uma justiça 
actuante para pilha galinhas e que acari-
nha lesas-pátrias. Limitar-se ao peixe miú-
do que desfila na BO é igual a colaborar 
na ocultação da verdade, que desde o prin-
cípio o poder político mostrou-se determi-
nado a não revelar.

Estamos convictos de que até aqui os 
únicos que respondem pelo acto que lesou 
a pátria é Manuel Chang, António do Ro-
sário e Gregório Leão, quanto aos outros, 
só pelas comissões ficou claro que nem ti-
nham ideia da dimensão da empreitada, 
até porque entregaram um projecto de 
360 milhões, no caso da ProIndicus, mas 
saiu do Ministério de Defesa para Privin-
vest com orçamento duplicado. Infeliz-
mente, isto não está em investigação.

Ou seja, há neste roubo figuras políticas 
que ganharam nas comissões, nas subfac-
turações e no desvio de 500 milhões, e cá 
distraídos torcemos pela detenção dos que 
mamaram a quarta parte dos 200 milhões 
descriminados pela Privinvest para o pa-
gamento das comissões. É desses 200 mi-
lhões que foram retirados os pagamentos 
de vinho à Presidência da República, os 
pagamentos a Frelimo, os facilitadores nos 
bancos que concederam empréstimos, e a 
todos envolvidos neste processo.

Decorridas duas semanas do Julga-

mento, são essas reticências que ainda não 
foram dissipadas principalmente nos que 
mantém intacta a convicção de que há 
mão política neste processo, uma teoria se-
cundada pelas declarações num tom desa-
fiador de Ndambi Guebuza, que pecaram 
pela arrogância na colocação, convencido 
de que o “oculto” não são só as dívidas, 
seus mentores continuam deliberadamen-
te ocultados pelo Ministério Público, com 
apadrinhamento do Tribunal Supremo, 
com quem vão pincelando quem deve e 
não deve ser arrolado ao escândalo.

Indiciou isso quando este réu afirmou à 
heroica magistrada do Ministério Público, 
que “meritíssima, o povo quer saber das 
dívidas ocultas, dos 2,2 mil milhões de dó-
lares”. Ele está sendo julgado pelos USD 
33 milhões, um roubo hasteado pela justi-
ça forjada para encobrir um roubo maior, 
que transcende os ganhos das comissões. 
A justiça em curso será digna de reconhe-
cimento quando não se limitar na base, 
avançar até ao topo, afinal, não há mais 
segredo de Estado, ora exposto, para enco-
brir pagamentos até aqui não justificados. 

O Ministério Público isolou o roubo e 
centrou-se nos detalhes e quer que alguém 
creia que não estamos perante a um jul-
gamento forjado, para posteriormente 
vender aos incautos a narrativa de uma 
justiça funcional e de responsabilização, 
como já é espalhado pelas redes sociais 
e em alguma imprensa. Político ou não, 
não estamos perante um julgamento que 
esclareça onde foram aplicados os cerca 
USD 2,2 mil milhões, mas, sim, que está 
a rastrear no processo principal o paradei-
ro e a forma espectaculosa como foram 
aplicados as 50 milhões de galinhas. Está 
claro que compraram altas máquinas, ou-
tros viraram reis de gado e alguns foram 
semear milho para depois mamar o taco, 
mas para que a justiça seja verdadeira é 
preciso saber quem são os que comeram a 
maior parte do bolo.

Ainda há espaço para arrolar todos os 
envolvidos neste processo, e responsabili-
zar todos prevaricadores em toda cadeia. 
Desde os bancos, a Privinvest, o Ministério 
de Defesa, o SISE e as responsabilidades 
política da Presidência da República. Na 
ausência desses no banco dos réus, adie-
mos a esperança para o Julgamento Bri-
tânico, em 2023. Não podemos ficar de-
pendentes de dos processos autónomos, 
também eles ocultos, quando temos neste 
processo ora em julgamento a oportunida-
de de, no mínimo, saber da verdade.
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O mercado Francisco Manyanga, na cidade 
de Chimoio, província de Manica, 
passa a contar com um Centro Piloto 
de Produção de Vermicomposto para 
produção de fertilizantes com recurso 

a resíduos sólidos vegetais processados por vermes 
(minhocas) da espécie Eisenia fétida e o mesmo foi 
inaugurado na semana finda. 

Trata-se do arranque do 
programa de transformação de 
resíduos sólidos em fertilizantes 
através da tecnologia 
de vermicompostagem, 

implementado em parceria 
entre o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), através do Centro 

de Investigação e Transferência 
de Tecnologias para o 
Desenvolvimento Comunitário 
(CITT) e o Conselho 
Autárquico de Chimoio.  

O referido centro piloto 
foi estabelecido no mercado 
Francisco Manyanga vulgo 
“38”, na cidade de Chimoio, 
e resulta da parceria com a 
Venture 37 e a USAID e espera-
se, na fase inicial, produzir 
60 toneladas de fertilizante 
orgânico por cada ciclo de 
produção que compreende um 
período de 60 dias. 

Na base do programa em 
alusão, os resíduos sólidos de 
material vegetal gerados por 
este mercado são recolhidos 

Chimoio acolhe Centro Piloto de Produção de 
Vermicomposto

e canalizados para o centro 
supracitado, onde, com o recurso 
à acção das minhocas, são 
transformados em fertilizantes 
orgânicos e posteriormente 
disponibilizados aos produtores 
de hortícolas no âmbito do 
programa “uma família, 
uma horta” que está sendo 
implementado pelo Conselho 
Autárquico de Chimoio.

Segundo o presidente 
do Conselho Autárquico de 

Chimoio, João Ferreira, para 
além do mercado Francisco 
Manyanga, o Programa de 
transformação de resíduos 
sólidos vegetais em fertilizantes 
abrange também associações 
que se dedicam à produção 
de hortícolas, pois pretende-se 
potenciar a cintura verde da 
cidade de Chimoio, assim como 
melhorar a gestão dos resíduos 
sólidos. 

Para o MCTES, 

representado na cerimónia pelo 
delegado distrital do CITT de 
Manica, Norberto Mucave, o 
Centro Piloto de Produção de 
Vermicomposto com recurso 
aos resíduos sólidos processados 
pelas minhocas, estabelecido 
no mercado “38”, representa 
uma experiência piloto, sendo 
que se pretende que a mesma 
seja expandida para outros 
municípios e centros urbanos 
da província de Manica.

De referir que a tecnologia 
de vermicompostagem 
está sendo introduzida no 
país pelo CITT, Instituição 
Tutelada pelo Ministro 
que superintende a área de 
Ciência e Tecnologia, como 
alternativa aos fertilizantes 
químicos e é disseminada 
junto aos produtores locais 
pelas Delegações de CITT 
de Mandlakazi (Gaza), Caia 
(Sofala), Manica e Bárue 
(Manica), Angónia (Tete) e 
Angoche (Nampula) e pela 
Vila Sustentável de Molumbo 
(Zambézia).

PUBLICIDADE
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Standard Bank ampara órfãos da “Casa da Alegria”

Primeiros bolseiros da TotalEnergies já estão na 
França para cursos especializados

O Standard Bank, em parceria com o Alto Co-
missariado da África do Sul em Moçambique, 
ofereceu, recentemente, diversos produtos ali-
mentares, de limpeza e higiene ao orfanato e 

centro de acolhimento “Casa da Alegria”, localizado no 
bairro Hulene, na cidade de Maputo.

Os primeiros 12 dos 21 estudantes que irão 
beneficiar das bolsas de estudo do ensino 
superior em França, concedidas pela TotalE-
nergies, partiram na última terça-feira, (31 

de Agosto) para França com vista a iniciarem as suas 
actividades lectivas.

As bolsas de estudo, que 
foram concedidas em parceria 
com o governo Francês, foram 
atribuídas após um rigoroso 
processo de selecção que consi-
derou uma série de factores, in-
cluindo capacidade académica, 
diversidade de género, provín-
cia e antecedentes. 

Este primeiro grupo de 
estudantes seleccionados irá 
frequentar algumas das mais 
conceituadas instituições Uni-
versitárias em França, cobrindo 
uma extensa variedade de dis-
ciplinas a nível de Bacharelato 
e Mestrado.

De acordo com Leonardo 
Nhavoto, Gestor de Conteúdo 
Local da TotalEnergies, é satis-

fatório testemunhar a partida 
dos primeiros estudantes para 
França.

"Dotar de competências os 
jovens é um investimento fun-
damental para assegurar que, 
no futuro, eles sejam capazes 
de fazer uma mudança positiva 
na comunidade e assumir posi-
ções de liderança nas empresas 
e organizações em que vão tra-
balhar", disse Nhavoto.

Chayrnila Panguene, que 
irá estudar para um bacharela-
to em engenharia química disse 
"Sinto que esta experiência em 
França me trará novas perspec-
tivas sobre como explorar os re-
cursos naturais que temos aqui. 
Quando regressar [a Moçam-

A acção, que vai ajudar a su-
prir as necessidades daquela ins-
tituição de caridade gerida pela 
congregação Irmãs Missionárias 
da Caridade Madre Teresa de 
Calcutá, insere-se nas celebra-
ções do Dia Mundial Nelson 
Mandela, ícone da luta contra 
o regime de segregação racial 
Apartheid, que se assinala a cada 
dia 18 de Julho, mas este ano, 
devido à pandemia da Covid-19 
não foi possível realizar na res-
pectiva data.

O donativo é constituído por 
arroz, farinha de milho, óleo ali-

mentar, açúcar, sal, detergentes 
líquidos e em pó, sabão, pensos 
higiénicos, entre outros produtos 

que, de acordo com o director de 
Marketing e Comunicação do 
Standard Bank, Alfredo Muca-
vela, constituem o contributo do 
banco para o funcionamento do 
centro.

“Isto é uma parte do que 
caracteriza o Standard Bank, 
humanamente falando. É uma 
oportunidade ímpar de trazer 
alegria a este local, onde as mis-
sionárias tomam conta de muitas 

vidas. Soubemos que há pessoas 
(de todas as idades e géneros) que 
passaram por situações de aban-
dono, doença e sem o que comer 
ou vestir, mas que encontraram 
abrigo e conforto neste centro, 
sem contar com as crianças da 

bique], quero trazer esta expe-
riência que irá beneficiar o meu 
país e a minha comunidade".

Adolfo Neves, que irá con-
cluir um mestrado em Ideias 
Políticas na Idade Digital, dis-
se que "Estou extremamente 
motivado para me juntar a este 
mestrado, é um curso singular 

que me irá dar competências 
únicas que ainda não existem 
no país. Além disso, há uma 
oportunidade de estágio de 6 
meses na UNESCO até ao final 
do programa, o que acredito 
que irá reforçar a minha expe-
riência e dar-me as ferramen-
tas adequadas para regressar 

a Moçambique e usar todos os 
meus conhecimentos para dar 
vida aos meus planos”.

Presente em Moçambique 
há quase 30 anos, a Total Mo-
zambique é um importante in-
terveniente no mercado de pro-
dutos petrolíferos downstream 
- rede de bombas de combus-
tíveis, clientes industriais e mi-
neiros, lubrificantes e logística. 
A Total tem uma participação 
de mercado estimada em 14 
por cento.

A Total é uma empresa 
multi-energias que produz e 
comercializa combustíveis, gás 
natural e electricidade. Os nos-
sos 100.000 colaboradores es-
tão comprometidos com uma 
energia melhor, mais econó-
mica, mais fiável, mais limpa e 
acessível para o maior número 
de pessoas possível. Presente 
em mais de 130 países, a nos-
sa ambição é tornarmo-nos 
a maior empresa em energia 
responsável.

comunidade que vêm apren-
der a custo zero”, disse Alfredo 
Mucavela.

Para o alto comissário da Áfri-
ca do Sul em Moçambique, Si-
phiwe Nyanda, o apoio às comu-
nidades carenciadas, por via das 
instituições de caridade, constitui 
uma forma de homenagear Nel-
son Mandela, cuja obra sempre 
foi em prol dos desfavorecidos.

“Esta é mais uma oportuni-
dade que temos, de estar junto 
dos mais desfavorecidos, e de es-
tendermos a nossa mão a institui-
ções que trabalham com e para 
as comunidades, particularmente 
as mais pobres, que não têm onde 
dormir, o que comer ou condi-
ções para ter acesso à educação”, 

disse o diplomata.
Na ocasião, a irmã superior 

da “Casa da Alegria”, Joselin-
da Matheo, mostrou-se feliz e 
agradeceu pelo gesto do Stan-
dard Bank, que não vai ajudar 
somente as pessoas ali acolhidas, 
mas também a comunidade e os 
petizes que frequentam a escola 
pertencente ao centro: “Mensal-
mente, atribuímos cestas básicas 
a muitas famílias. Ou seja, tudo o 
que recebemos, partilhamos com 
todos que precisam de ajuda”.

A “Casa da Alegria” foi cria-
da em 1988 pela Madre Teresa 
de Calcutá, e funciona como 
orfanato e centro de acolhimen-
to de crianças, jovens, adultos e 
idosos carenciados, abandonados 

pelas respectivas famílias ou que 
padecem de diversas doenças, 
algumas crónicas. Estes últimos, 
para além do acolhimento, be-
neficiam de assistência médica e 
medicamentosa.

O centro integra, igualmente, 
uma escola primária, que leccio-
na da primeira à quinta classe. A 
mesma é frequentada por crian-
ças desfavorecidas residentes nas 
comunidades circunvizinhas. 
Neste momento, conta com 430 
alunos que, para além das aulas 
normais e de reforço, beneficiam 
de uniforme, livros, material es-
colar e uma refeição por dia.

Nuno Cristiano ocupa a ala 
dos adultos da “Casa da Ale-
gria”, local onde chegou há dois 
anos, já debilitado. Foi acolhido e 
submetido a tratamento médico e 
medicamentoso, e hoje é grato às 
Irmãs Missionárias da Caridade 
Madre Teresa de Calcutá: “Elas 
prestaram-me todo o apoio, cui-
daram e fizeram tudo por mim”.

Por não ter família na cida-
de de Maputo, Nuno Cristiano 
reside, actualmente, no centro, 
tendo, por isso, agradecido ao 
Standard Bank pelo donativo;): 
“É gratificante, para nós, receber 
esta oferta. Não temos palavras 
para agradecer", disse. FDS
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Duarte Sitoe 

“Os sonhos tornarem-se em pesadelos e a honestidade 
deu lugar à corrupção” – S. Muchanga

Celebra-se, nesta terça – feira, 07 de Setembro, a 
data em que o Estado Português e a Frelimo cria-
ram condições para a materialização da indepen-
dência nacional. O movimento Nova Democracia 

(ND), liderado por Salomão Muchanga, considera que o 
Dia da Vitória deve servir para recuperar a esperança dos 
moçambicanos. Por outro lado, o jovem partido mostrou-se 
disponível a contribuir no hasteamento da bandeira da es-
perança dos moçambicanos. Em comunicado, o ND consi-
dera que, volvidos 47 anos, após a assinatura dos Acordos de 
Lusaka, a esperança do futuro promissor do país resume-se 
em duas palavras: resignação e raiva 

A 7 de Setembro de 1974 foram 
assinados, na capital da Zâmbia, en-
tre o Estado Português e a Frente de 
Libertação de Moçambique (FRELI-
MO), os Acordos de Lusaka. Nestes, 
o Estado Português não só reconhe-
ceu formalmente o ‘direito do povo 
de Moçambique à independência’ 
como acordou a data e os passos da 
transferência, aos moçambicanos, a 
soberania que detinha sobre o terri-
tório de Moçambique. E de lá, a data 
passou a ser celebrado como o dia da 
Vitória.

A ND não se mostrou indiferente 
a esta data que relembra esta primei-
ra conquista rumo à independência. 
No comunicado partilhado, nesta 
segunda-feira, o partido liderado por 
Salomão Muchanga, destaca que de-
pois de anos de sofrimento e luta, o 
povo moçambicano, unido pela cau-

sa comum de viver livremente e ser 
dono do seu destino, num exercício 
colectivo, determinou e consagrou o 
7 de Setembro como o dia da Victó-
ria nacional.

Adiante, lembra, por outro lado, 
que foi à luz dos Acordos de Lusaka 
que se estabeleceu a transição que 
culminaria com a proclamação da 
independência no 25º de Junho de 
1975.

“Um novo mundo abria-se pe-
rante nós, e nós éramos os donos. Os 
inícios foram extremamente duros 
e difíceis para o país. A comida es-
casseava, perdíamos parte da nossa 
capacidade produtiva, industrial e 
económica, consequência de anos de 
submissão ao primeiro colono. Gran-
de parte da população era analfabeta 
e tudo estava por fazer. Mas aqueles 
tempos tinham o mais essencial; o 

ponto de partida era o certo. Tínha-
mos uma ideia e um sentimento co-
mum”, disse o líder da ND

Nostalgicamente, Salomão Mu-
changa lembra-se dos tempos em 
que o povo se identificava e acredi-
tava nos governantes, uma vez que os 
mesmos mostravam a sua honestida-
de e dedicação para o bem comum.

Entretanto, volvidos 47 anos 
após a assinatura dos Acordos de 
Lusaka, entende que a esperança do 
futuro promissor do país resume-se 
em duas palavras: resignação e raiva. 

“Os sonhos tornarem-se em 
pesadelos, e a honestidade em cor-
rupção. O colectivismo deslocou-se 
para o individualismo e os nossos 
governantes e sucessivos presidentes 
distanciaram-se do povo, tornan-
do a fidelidade em traição. Hoje, as 
maiorias camponesas mal trabalham 
a terra com a sua enxada, como se 
de uma homenagem ao passado se 
tratasse, fruto da inexistência de polí-
ticas rurais e agrícolas com objectivos 

claros e definidos, em base ao poten-
cial nacional e focadas no nosso povo 
trabalhador”.

O líder da ND lamentou o facto 
de os guerrilheiros da luta de liberta-
ção nacional continuarem a viver em 
condições deploráveis.

 “As pessoas idosas, muitas envol-
vidas na luta de libertação, são deixa-
das na mão de Deus, tendo que viver 
os seus últimos anos com resignação 
e saudade. Após 47 anos dos Acordos 
de Lusaka, não temos sido capazes de 
desenvolver um sistema de protecção 
social que garanta as condições das 
pessoas mais vulneráveis, obrigando 
também as gerações jovens a con-
tribuir para o sustento de familiares, 
sobrecarregando ainda mais as suas 
sofridas contas familiares”

Por outro lado, o líder do Mo-
vimento ND apontou o dedo ao go-
verno pela deterioração das relações 
com alguns países da África Austral.

“Em política externa, o país anda 
sem rumo, guiado apenas por inte-

resses individuais e pelas urgências de 
fechar buracos que a sua inoperância 
tem criado. Sem nenhum impacto 
na sua presidência e participação na 
SADC, mas, sim, com um aumento 
da tensão nas relações com vizinhos 
como Tanzânia e África do Sul”.

“O regime enquanto burguesia 
subalterna, abaixa a cabeça perante 
o que ontem chamou de forças ini-
migas e deixa espoliar os recursos 
naturais, perdendo toda sua riqueza 
sem justa compensação às popula-
ções e vergando sua soberania. Mas 
até o ano 2024, queremos contribuir 
para voltar a levantar a bandeira da 
Esperança”. 

Nas entrelinhas, Salomão Mu-
changa considera que Moçambique 
“precisa e merece uma governação 
responsável, que se interesse pelo 
país, pelo povo e pela sobrevivência 
dos seus concidadãos, criando e ofe-
recendo melhores condições de vida 
e não a miséria extrema que moçam-
bicanos e moçambicanas vivemos no 
dia-a-dia”. 

Apoiando-se no cenário que se 
vive no presente, exorta os moçambi-
canos a colocarem um basta no sofri-
mento que estão sujeitos.

“Que bastam as humilhações 
no nosso próprio país, chegou o mo-
mento de nos unirmos no mesmo 
projecto, para tomarmos o poder dos 
que nos tratam como cidadãos de 
terceira, num país em que também 
somos donos e de direitos”. 

PUBLICIDADE

Sobre os 47 anos após a assinatura dos Acordos de Lusaka
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Para desenvolver iniciativas locais 

PUBLICIDADE

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

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);

Áustria doa 4.7 milhões para apoiar vítimas do 
conflito político-militar em Sofala
A União Europeia e a Áustria estão a apoiar o 

processo de paz no Centro do país, através de 
iniciativas de desenvolvimento económico lo-
cal nas zonas afectadas pelo conflito político-

-militar. Recentemente, o Conselho Executivo Provincial 
de Sofala e a Agência Austríaca para o Desenvolvimento 
assinaram um Acordo de Subvenção no montante de 4,7 
milhões de euros para melhorar a subsistência das co-
munidades rurais mais afectados pelo conflito político-
-militar até ao final de 2024.

Na cerimónia de assinatura 
da subvenção, o Governador 
de Sofala, Lourenço Bulha, ma-
nifestou o seu apreço à União 
Europeia e ao governo austríaco 
pelo seu apoio contínuo à po-
pulação da província de Sofala, 
que vai beneficiar deste projecto 
que visa estimular a participa-
ção política, económica e social 
nos distritos que foram palco de 
conflitos armados em Sofala.

“Com esta contribuição, as 
autoridades provinciais de So-
fala investirão na melhoria dos 
meios de subsistência das co-
munidades rurais afectadas pelo 
conflito político-militar nestes 
distritosʺ, disse Bulha.

O governo de Sofala, pro-
mete investir os fundos na im-
plementação de acções rápidas 
tais como a distribuição de in-
sumos agrícolas, construção de 
estufas, pequenos sistemas de 
irrigação, tanques de imersão 
de gado e sistemas de abasteci-
mento de água a base de energia 
solar, bem como educação sobre 
melhores práticas de saneamen-
to e nutrição.

Igualmente, o governo diz 
que facilitará diálogos comu-
nitários a nível distrital a fim 
de identificar e financiar inves-
timentos que possam ajudar 
as comunidades a serem mais 

resilientes às alterações climá-
ticas e a promover a inclusão 
económica de mulheres e dos 
mais vulneráveis, nos distritos 
de Machanga, Chibabava, Go-
rongosa, Maringue, Chemba e 
Cheringoma.

Hubert Neuwirth, chefe do 
Gabinete de Coordenação da 
Cooperação Austríaca, mani-
festou satisfação com a imple-
mentação do projecto. ʺEstou 
confiante que as actividades do 
programa terão contribuído 
para uma melhor subsistência, 

maior segurança alimentar e paz 
e segurança nas comunidades".

Por seu turno, Isabel Faria 
de Almeida, da União Europeia, 
vincou que a UE e os seus Es-
tados Membros estão altamente 
empenhados em apoiar o pro-
cesso de paz, através do apoio ao 
DDR de antigos combatentes. 

“Os progressos alcançados 
com o DDR trazem esperança, 
mas o processo de reintegra-
ção e reconciliação está apenas 
a começar. Com o Programa 
DELPAZ, a UE reforça o seu 

envolvimento no processo de 
paz, visando promover um de-
senvolvimento mais equitativo 
das comunidades de acolhimen-
to, e relançar as suas economias 
locais a fim de proporcionar 
oportunidades e empregos para 
todos, para que não haja retor-
no à violência”, destacou.

A subvenção faz parte do 
Subprograma Sofala do DEL-
PAZ - Desenvolvimento Local 
para a Consolidação da Paz em 
Moçambique, co-financiado 
pela União Europeia (9,5 mi-
lhões de euros) e pela Coopera-
ção Austríaca para o Desenvol-
vimento (1,0 milhão de euros), 
que faz parte do apoio global da 
UE ao Acordo de Paz.

O DELPAZ Sofala faz parte 
do Programa de 25 milhões de 
euros financiado pela União Eu-
ropeia, que visa promover o de-
senvolvimento económico local 
em zonas afectadas por conflitos 
nas províncias de Manica, Tete 
e Sofala e irá suportar o inves-
timento em infra-estruturas, ser-
viços públicos, desenvolvimento 
agrícola e empreendedorismo 
em parceria.
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“SADC deve estabelecer acordo formal de cooperação para prevenir a insurgência no mar”

Houve alguns avanços na luta contra a insurgência pelo mar “Apesar de ter recuperado o Porto de Mocímboa 
da Praia a ameaça continua” 

Quando Teófilo Nhangumele desenhou o projecto de protecção da 
Zona Económica Exclusiva tinha, segundo ele, como objectivo aca-
bar com a pirataria ao largo da costa moçambicana, uma vez que a 
mesma era usada para o tráfico de drogas, armas e outros negócios 
ilícitos. Para François Vreÿ, coordenador de pesquisa no Instituto de 

Segurança para Governação e Liderança da Universidade Stellenbosch, na África 
do Sul, é necessária uma cooperação entre a África do Sul, Moçambique e a Tan-
zânia para evitar que a pirataria se estabeleça na costa do Índico, com particular 
destaque para Cabo Delgado. Em entrevista ao “The Conversation”, o especialista 
em segurança marítima, defende igualmente um acordo regional formal de coope-
ração para garantir interesses económicos e de segurança regional no sudoeste do 
Oceano Índico a longo prazo.

Em Março do corrente ano, 
a insurgência na província de 
Cabo Delgado, em Moçambi-
que, foi colocada firmemente 
no centro das atenções interna-
cionais quando radicais ligados 
ao Estado Islâmico lançaram 
seu audacioso ataque à cidade 
de Palma, matando mais de 50 
pessoas.

Depois de um longo pe-
ríodo a se opor ao auxílio in-
ternacional, em Junho do ano 
em curso, o Presidente da Re-
pública decidiu, sem consultar 
a Assembleia da República, 
abrir as portas para a entrada 
de militares estrangeiros. Fili-
pe Jacinto Nyusi apoiou-se na 
experiência na luta contra o 
terrorismo, para justificar a es-
colha dos militares ruandeses 
para reforçarem as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) no 
teatro das operações.

Os cerca de 1000 militares 
do país presido por Paul Kaga-
me foram os primeiros a chegar 

a Moçambique, antes da força 
de estado de alerta da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral

Além da SADC e do Ruan-
da, o país tem recebido apoio 
dos Estados Unidos e da União 
Europeia, principalmente na 
forma de assistência para trei-
namento. Entretanto, o pes-
quisador sul-africano, François 
Vreÿ, observa que a resposta no 
mar ainda está longe de conter 
a insurgência. 

“A resposta militar combi-
nada contra os insurgentes é 
principalmente em terra, com 
capacidades de resposta ma-
rítima muito limitadas. Mas a 
ameaça insurgente não se limi-
ta ao interior. Os insurgentes 
invadiram e detiveram o por-
to de Mocímboa da Praia em 
Agosto de 2020 e atacaram co-
munidades nas ilhas próximas 
de Palma, interrompendo o flu-
xo turístico”, disse Vreÿ.

Numa altura em que o pra-

zo para a retoma dos trabalhos 
da Total acaba de ser dilatado 
de 12 para 18 meses, no enten-
der daquele académico, uma 
das grandes condições para 
o país vencer a insurgência e 
tornar-se um grande player na 
indústria de Oil & Gas passa 
pela segurança marítima.

“A fixação em esforços ter-
restres ignora o facto de que a 
insurgência também representa 
uma ameaça marítima. Signifi-
cativamente, a insurgência tem 
prejudicado o sector de ener-
gia. Isto foi definido para tornar 
Moçambique um importante 
player global de energia após a 
descoberta de grandes campos 
de gás offshore. As descober-
tas têm implicações regionais 
e globais. Moçambique pode 
muito bem se tornar um emi-
rado de gás na África Austral, 
e colocar a indústria em linha 
pode impulsionar Moçambi-
que para os sete principais paí-
ses produtores de gás global”.

Os megaprojectos são a 
grande esperança para o relan-
çamento da economia do país 
em constantes choques desde 
2012 (conflitos militares, crise 
da dívida, catástrofes naturais e 
Covid-19). Contudo, o ataque 
do passado dia 24 de Março, 
dentro do perímetro de segu-
rança exigido pela Total, aca-
bou por empurrar o país para 
uma incerteza sem precedentes. 

Na opinião do coordenador 
de pesquisa do Instituto de Se-
gurança para Governança e Li-
derança na Universidade Ste-
llenbosch, na África do Sul, o 
governo deve aproveitar todas 

Defende pesquisador sul-africano numa análise sobre Cabo Delgado

A luta contra o terrorismo na 
província de Cabo Delgado deixou 
de ser apenas preocupação do go-
verno e dos moçambicanos, tendo 
passado para agenda internacional. 
Muitos são os países que se dispo-
nibilizaram para auxiliar Moçambi-
que a repor a ordem e tranquilidade 
naquele ponto do país.

Para ajudar o país presidido 
por Filipe Jacinto Nyusi, a África 
do Sul enviou para o norte de Mo-
çambique dois pequenos navios de 
patrulha naval com alarmes leves. 
E, recentemente, Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas e Crime 
chegou para ajudar a treinar o pes-
soal marítimo de Moçambique para 
aumentar a segurança marítima.

Refira-se que o contingente 
militar ruandês inclui uma capaci-

dade limitada de pequenos barcos 
para estender sua presença ao lar-
go da costa, embora apenas perto 

Duarte Sitoe 

as oportunidades para desenvolver 
a capacidade e as parcerias necessá-
rias para manter o estado de direito 
no mar.

“Os territórios oceânicos de 
Moçambique devem receber a de-
vida atenção por três razões: even-
tos de derramamento de terra no 
mar, percepções de mares perigosos 
ao largo de Moçambique e crimi-
nalidade no mar não controlada”, 

sustentou.
O especialista explica, por outro 

lado, que a insegurança em terra 
tem repercussões marítimas, com-
parando o que se faz ao largo da 
costa moçambicana com a realida-
de nas águas da Somália, Nigéria, 
Líbia e Iémen onde a fraca gover-
nança de segurança em terra afecta 
a segurança marítima.

Numa outra vertente, François 
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“SADC deve estabelecer acordo formal de cooperação para prevenir a insurgência no mar”

Houve alguns avanços na luta contra a insurgência pelo mar 

“A estabilidade em terra e no mar deve ser abordada 
simultaneamente pelos países da Zona Austral”

A Marinha da 
África do Sul e 
o Escritório das 
Nações Unidas 
sobre Drogas e 
Crime foram os 
primeiros a chegar. 
Mas a SADC 
deve considerar 
seriamente 
o uso do seu 
Comité Marítimo 
Permanente 
para ajudar 
Moçambique. O 
objectivo seria 
estabelecer um 
acordo regional 
formal de 
cooperação para 
garantir interesses 
económicos e de 
segurança regional 
no sudoeste do 
Oceano Índico a 
longo prazo.

de patrulhas portuárias, sendo que 
na operação que culminou com a 
libertação de Mocímboa da Praia 

incluiu um ataque surpresa por um 
pequeno contingente de soldados 
moçambicanos pelo mar.

Ainda na sua análise, 
François Vreÿ salienta que a 
segurança marítima em Mo-
çambique não deve emular 
as ameaças marítimas encon-
tradas ao largo da Nigéria, 

Somália e territórios contro-
lados pelos rebeldes na Líbia. 

“É precisamente esta 
ameaça que sublinha a neces-
sidade de cooperação entre a 
África do Sul, Moçambique 
e a Tanzânia para evitar que 
a pirataria se estabeleça em 
Moçambique. As operações 
marítimas em curso entre a 
África do Sul e Moçambi-
que também precisam de ser 
mantidas. A cooperação com 
uma ampla gama de parcei-
ros para promover a seguran-
ça marítima a longo prazo 
deve permanecer uma priori-
dade. Este é um objectivo de 
longo prazo a ser abordado 
no contexto da actual insur-
gência armada e sustentado 
além da actual volatilidade”, 
defende.

O pesquisador sublinha 
que a estabilidade em terra e 
no mar deve ser abordada si-
multaneamente pelos países 
da Zona Austral.

“A Marinha da África do 

Sul e o Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas 
e Crime foram os primei-
ros a chegar. Mas a SADC 
deve considerar seriamente 
o uso do seu Comité Maríti-

mo Permanente para ajudar 
Moçambique. O objectivo 
seria estabelecer um acordo 
regional formal de coopera-
ção para garantir interesses 
económicos e de seguran-
ça regional no sudoeste do 
Oceano Índico a longo pra-
zo”, revelou.

Segundo ele, actualmen-
te Moçambique não está em 
posição de contribuir signifi-
cativamente para o conjun-
to mais amplo de esforços 
de segurança marítima. No 
entanto, os parceiros inter-
nacionais precisam desem-
penhar um papel importante 
nesta matéria.

“A SADC deve agora pas-
sar no teste ácido de conter 
as ameaças dos insurgentes 
de se espalhar e ameaçar os 
interesses terrestres e maríti-
mos mais amplos da região. 
As forças de intervenção que 
actualmente lutam contra os 
insurgentes devem estender o 
seu papel offshore para evitar 

um colapso da segurança no 
mar ao largo de Moçambi-
que ou, no mínimo, qualquer 
percepção desse tipo entre a 
comunidade marítima inter-
nacional”, destaca.

Vreÿ afirma que as percepções 
dos perigos nas águas ao largo de 
Moçambique têm repercussões 
negativas.

“Isso é ainda mais verdadeiro 
se as medidas internacionais forem 
implementadas para mitigar uma 
ameaça ao transporte marítimo. 
Uma área de alto risco no mar, se-
melhante às da Somália e da Nigé-
ria, direcciona o transporte maríti-

mo a tomar medidas preventivas ”, 
aclarou.

Vreÿ insta o Executivo a não per-
mitir que as águas ao largo de Cabo 
Delgado se tornem um playground 
para os criminosos entrarem e ex-
plorarem. “Se não for protegido, 
esse espaço marítimo oferece o po-
tencial para que sindicatos crimino-
sos e insurgentes prosperem lado a 
lado”.
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Heineken Moçambique distinguida como maior Investidor 
Directo Estrangeiro 

Decorreu de 30 Agosto a 5 de Setembro, sema-
na transacta, a Feira Internacional de Mapu-
to, FACIM, maior montra de negócios nacio-
nal, depois de um ano de interrupção, como 

consequência das medidas de prevenção a Covid-19. No 
decorrer do evento, a Heineken Moçambique foi distin-
guida pelo governo como o maior Investidor Estrangei-
ro 2018 a 2019.

O objectivo principal da 
FACIM é a promoção das 
trocas comerciais, estimular 
a produção e o consumo, e 
a integração económica de 
Moçambiquenaeconomia 
mundial.

De acordo com Gil Bires, 
director da Agência para a 
Promoção de Investimento e 
Exportação (APIEX), 250 ex-
positores nacionais e 24 países 
vão marcar presença na edi-

ção deste ano, que decorreu 
em regime presencial e vir-
tual, com uma média de 700 
visitantes por dia.

A Feira, que incluía even-
tos temáticos, decorreu sob 
o lema "Industrialização, 
Inovação e Diversificação da 
Economia" e na sua sessão 
inaugural, o governo distin-
guiu a Multinacional Hei-
neken Moçambique, que, re-
centemente, decidiu instalar 

uma fábrica de cerveja, no 
distrito de Marracuene, com o 
prémio de Melhor Investidor 
Estrangeiro do período 2018 
-2019.

Depois de receber o pré-
mio, Neyde Pires, Directora 
de Comunicação e Assuntos 
Corporativos da Heineken 
Moçambique, referiu que a 

empresa sente-se honrada 
pois o País reconhece o seu 
contributo para economia. 

“Para consolidarmos a nos-
sa presença em Moçambique, 
concentramos a nossa atenção 
na cadeia de valor, para que 
todos os insumos para produ-
ção das nossas cervejas sejam 
de proveniência local e assim 
fortalecer as comunidades.” 
Disse Neyde Pires antes de 
enfatizar as acções de Respon-
sabilidade Social Corporativa 
da empresa, que visam prote-
ger o ambiente e desenvolver 
o capital humano.

A empresa produz local-
mente a cerveja Heineken e a 
marca local, recém-lançada, 
denominada Txilar, disponi-
bilizando ao mercado.

Sector privado confiante no crescimento da economia 
e aumento da produção nos próximos 12 meses 

A produção na economia moçambicana conheceu 
um abrandamento no passado mês de Agosto, 
colocando fim a uma sequência de quatro me-
ses em constante crescimento. Trata-se do de-

clínio mais acentuado desde o início de 2021, fazendo-se 
sentir em todo o sector privado. Entretanto, apesar da 
perda acentuada do impulso no mês de Agosto, as em-
presas permanecem confiantes que a produção irá vol-
tar a crescer nos próximos 12 meses, segundo o inqué-
rito Purchasing Managers Index (PMI) publicado pelo 
Standard Bank, que resulta das respostas de directores 
de compras de um painel de cerca de 400 empresas do 
sector privado.

De acordo com o Stan-
dard Bank, em Agosto, o PMI 
desceu para 47,9, o valor mais 
baixo dos últimos sete meses, 
uma queda do valor de 51,8 
registado em Julho e é a pri-
meira vez que este valor se 
cifra abaixo dos 50,0 nos úl-
timos cinco meses. Os registos 
indicam uma deterioração 
moderada da saúde na eco-
nomia do sector privado, uma 
vez que a produção, as novas 
encomendas e os inventários 
sofreram descidas desde Julho.

“As empresas inquiridas as-
sociaram predominantemente 
o declínio à restrição das me-
didas de combate à Covid-19, 

incluindo o recolher obrigató-
rio, encerramento temporário 
das empresas e a proibição de 
ajuntamentos sociais. Estas 
medidas originaram uma for-
te queda da procura por par-
te dos clientes e um declínio 
na capacidade das empresas, 
com os índices de produção e 
de novas encomendas a regis-
tarem os valores mais baixos 
desde Janeiro”, lê-se no rela-
tório da Standard Bank. 

As áreas do fabrico e dos 
serviços foram as mais afec-
tadas, sendo que as empresas 
de agricultura também no-
taram uma quebra na pro-
cura. Em sentido contrário, 

Covid-19 continua com efeitos adversos na economia

Duarte Sitoe

o sector da construção foi o 
único a conhecer aumentos 
constantes em termos de pro-
dução e do número de novas 
encomendas.

No oitavo mês do ano em 
curso, com a redução das ven-
das e com as empresas dispos-
tas a reduzir os custos dos in-
ventários, a compra de meios 
de produção foi reduzida ao 
ritmo mais elevado dos últi-
mos sete meses.

De acordo com o Standard 
Bank, este cenário ajudou os 

fornecedores a efectuarem 
ganhos de eficiência, uma vez 
que os prazos de entrega fo-
ram reduzidos pelo décimo 
segundo mês consecutivo. Por 
outro lado, “a reduzida pro-
cura de meios de produção 
também levou os fornecedo-
res a oferecem preços mais 
baixos, o que resultou na pri-
meira descida dos custos de 
aquisição desde Novembro de 
2020”. 

Em contrapartida, apesar 
da perda acentuada do im-

pulso no mês de Agosto, as 
empresas permanecem con-
fiantes de que a produção irá 
voltar a crescer nos próximos 
12 meses, sendo que várias 
acreditam que as interrup-
ções causadas pelas restrições 
da Covid-19 serão de curta 
duração.

“Como resultado, as em-
presas moçambicanas con-
tinuam a apostar na mão-
-de-obra, embora a taxa de 
criação de emprego tenha 
suavizado consideravelmente 
desde Julho e conhecido ape-
nas um ligeiro aumento”, es-
clarece o Standard Bank.

Apesar das adversidades 
do presente, o índice das pes-
soas empregadas manteve-se 
acima do nível de 50,0, assi-
nalando um crescimento mui-
to mais lento do número de 
empregos do que em Julho. 

“Para além disso, o ritmo 
de criação de emprego atin-
giu o número mais baixo dos 
últimos quatro meses, sendo 
que as empresas o associaram 
à redução de novos trabalhos 
devido às medidas impostas 
contra a Covid-19”, sustenta.
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Vivemos hoje num turbilhão. De todos 
os lados e por todos os meios recebemos 
uma avalanche de informações e opiniões. 
O modo como conduzimos nossas vidas de-
pende do que acreditamos ser verdade e de 
que verdades adoptamos como legítimas e 
valiosas. Mas isto tem se tornado muito ár-
duo, nesses tempos da “pós-verdade” e de 
“factos alternativos”, em que o bom senso 
é ignorado, os factos são descartados ou 
manipulados, e a mentira tem sido uma es-
tratégia bem sucedida na política e nos ne-
gócios. Números fantasiosos são divulgados, 
declarações, atitudes e actos são falsamente 
atribuídos a pessoas públicas. Plataformas 
como Facebook, Whatsapp favorecem a re-
plicação de boatos e mentiras. 

Poucas pessoas se dão ao trabalho de ve-
rificar a veracidade das informações antes 
de disseminá-las na internet. O pensamento 
crítico e bom senso foram substituídos pelo 
apertar apressado de uma tecla, um compor-
tamento explicado na teoria da “cognição 
preguiçosa”, criada pelo psicólogo e prémio 
nobel Daniel Kahneman, para explicar as 
atitudes de pessoas com tendência a ignorar 
factos, dados e eventos que obriguem o cé-
rebro a um esforço adicional.

Aceitar opiniões alheias sem examinar 
seus méritos significa entregar levianamente 
nosso destino nas mãos de outras pessoas, 
sem ao menos conhecer suas qualificações, 
suas intenções e, especialmente, quais as 
suas consequências. Como diria um dos 
mais influentes matemáticos, filósofo, en-
saísta, historiador e lógico que viveu no sé-
culo XX, Bertrand Russel em todos os as-
suntos, é sempre saudável colocar um ponto 
de interrogação naquelas coisas que você há 
muito tempo tem considerado como certas. 

É ao rubrico da interrogação, do Ber-
trand Russel, que nós propomos analisar 
os últimos acontecimentos, que estão a in-
fluenciar a dinâmica política e económica 
do país, com destaque, para o julgamento 
do processo de querela número 18/2019-C, 
que está a decorrer na província de Maputo, 
no Estabelecimento Penitenciário de Máxi-
ma Segurança, vulgo B.O.

O comportamento que se vê hoje na so-
ciedade moçambicana é também explicado 
pela teoria da agenda setting, formulada 
pelos alemães Maxwell McComs e Donald 
Shaw na década de 1970. A hipótese básica 

desta teoria é que os consumidores de notí-
cias tendem a considerar mais importantes 
os assuntos que são veiculados com maior 
destaque na cobertura jornalística. O subs-
trato desta teoria conduz-nos a uma hipó-
tese que na pretérita semana foi ratificada 
pelos meios de comunicação social moçam-
bicana, nomeadamente, a imprensa escrita, 
radiofónica, televisiva e as demais tais como 
as redes sociais, com incidência, para o Fa-
cebook, Whatsapp e o Instagram. 

Que ilações a sociedade deve tirar des-
te julgamento e da sua participação na vida 
política do país? A banalidade e mediocrida-
de da nossa cidadania está a céu aberto, não 
só em Moçambique, mas em outras partes 
do universo. Alguns moçambicanos, que são 
cultores das ciências sociais e humanas, dis-
cutem termos jurídicos, políticos, para não 
esquecer dos mais medíocres que falam da 
formação dos arguidos, juízes e advogados, 
em termos de nomes das instituições do en-
sino superior, como se isso fosse a coisa mais 
importante.

É coisa para dizer que estamos num país 
de faz-de-conta, onde desde o mais escolari-
zado ao menos nutrido na ciência ninguém 
tem consciência sobre o exercício de cida-
dania.

Não são os nomes das universidades que 
formam o corrupto, os actos de corrupção 
estão enraizados na sociedade moçambica-
no, desde o período colonial, até aos dias 
que correm. 

Ngoenha no seu livro Samora Machel o 
Ícone da Primeira República, ilustra de for-
ma clarividente, que não são os lugares que 
constroem, mas os homens que constroem 
os lugares no meio de sacrifício. Isso para 
mostrar que é um debate falso que se pre-
tende criar cunhando certos comportamen-
tos nas instituições de ensino.

Isso só mostra o quão a prática da cida-
dania no país é medíocre e em constante 
regressão, mesmo com pessoas formadas. 
Estamos a colher os frutos de uma educa-
ção que está além do desejado, que não 
consegue contribuir para desenvolvimento e 
muito menos para formar uma comunidade 
política, onde os cidadãos conhecem os seus 
direitos e deveres.  

Havendo necessidade de irmos à França 
para visitarmos Montesquieu, na sua céle-
bre obra o Espírito das Leis, onde mostra 

claramente a separação dos poderes nomea-
damente; o Executivo, Legislativo e o Judi-
cial. E como se comportam. Em Moçambi-
que todos os poderes estão subordinados ao 
poder político. O que se pode depreender é 
que o Estado moçambicano é uma monar-
quia absolutista, que se finge de ser uma de-
mocracia. 

Esta minha inquietação advém do sim-
ples facto de o Presidente da República es-
tar ser mencionado constantemente nesse 
julgamento, o que mostra que os actos de 
corrupção estão mais do que nunca institu-
cionalizados. É mais do que imprescindível 
que o dito empregado do povo se dirija ao 
seu patrão e justifique aos mais de 30 mi-
lhões de habitantes qual foi, na verdade, o 
seu papel na contratação das dívidas ocul-
tas, sem esquecer de dizer onde começa e 
termina a sua responsabilidade tanto como 
ministro da Defesa, assim como na qualida-
de de coordenador do Comando Operativo, 
que liderou o processo de contratação das 
dívidas ocultas.

É preciso salutar que todos os moçam-
bicanos estão a acompanhar o teatro com 
maior audiência, mas não deixam de escon-
der a nossa mediocridade, ao focar-se tão-
-somente em futilidades, por isso não tenho 
dúvidas de que os moçambicanos precisam 
encontrar uma forma lúcida de participar 
nos assuntos do país. 

Platão e Aristóteles foram os primeiros 
pensadores que determinaram o sentido da 
política enquanto um móbil estritamente 
humano, de tal forma que Aristóteles (2007: 
16) considerava que é da natureza do ho-
mem a animalidade política, dado que este 
por natureza tem a necessidade e disposição 
para viver em sociedade. E ainda adverte 
Aristóteles que diferentemente dos outros 
animais, o que faz do homem um animal 
verdadeiramente político está no manuseio 
da palavra

Entretanto, todas as perspectivas aqui co-
locam em dúvida até ideia da racionalidade 
do homem, nas primeiras duas semanas des-
te julgamento não conseguimos ver no seio 
da sociedade moçambicana – e o que é mais 
estranho é o facto até pessoas que deveriam 
elucidar para os leigos nas ciências sociais 
e humanas não foram capazes de construir 
– um argumento que pudesse conduzir as 
massas.

O julgamento das dívidas ocultas e uma 
audiência em clara cognição preguiçosa

Por: Dionildo Tamele 
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Corrupção Ao Mais Alto Nível
De Um Julgamento Complicado

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Um processo que seja aberto e acabe sem 
acusação prova que a Justiça em Moçam-
bique não funciona; uma acusação que acaba 
em absolvição mostra que as garantias pro-
cessuais só servem para defender os ricos e os 
poderosos; uma calúnia ou uma vaga suspeita 
num tablóide é suficiente para se mostrar 
que há ali “marosca da grossa” e que mais 
uma vez «um malandro» sairá impune. 

Estas considerações — e constatações fre-
quentes — revelam bem, afinal, o que está a 
acontecer (e que acontece!) com a corrupção 
e a agressividade gratuíta que envolve grandes 
“figurões” da nossa Governação e da nossa 
Política (de “Aviário”), de forma escandalosa, 
vergonhosa e impune na maioria dos casos… 
de que o ex-Ministro das Finanças, Manuel 
Chang é exemplo vergonhoso para o nosso 
País (dito!) Democrático e Livre.

Paralelamente, há, depois, questões me-
nos faladas ou, pelo menos, menos evidentes 
(desculpar-me-ão o pleonasmo) que se en-
quadram num problema mais vasto. A cor-
rupção das “cunhas”, dos processos adminis-
trativos que passam para o topo da pilha, 
dos favores, dos colegas e familiares de Par-
tido que são escolhidos para fornecedores de 
“serviços variados” (de jurídicos e de jardina-
gem, passando pelo muito conhecido serviços 
de comunicação e imagem) nas Câmaras 
Municipais que o Partido Frelimo gere sem 
outro critério que não seja o da troca de fa-
vores e algumas benesses feitas “por debaixo 
da mesa”, há que reconhecê-lo — há que ser-
mos honestos e objectivos. E, naturalmente, 
também das agressões cobardes feitas por 
alguns desses senhores (?) ditos importantes, 
que julgam ser Ministros Eternos mas 
esquecendo «que estão Ministros de passa-
gem», até serem substituídos pela “figura” 
que se segue... 

Estou convicto de que muito do tráfico de 
influências, corrupção e agressividade a ter-
ceiros, sejam eles familiares ou amigos, em 
Moçambique passa por essas aparentemente 
pequenas e grandes, digamos, irregularidades. 

Assim, entendemos que a luta contra es-
tes fenómenos tem, claro está, de ser sem 
tréguas, sem apelo nem agravo, doa a quem 
doer. Estabeleceu-se, contudo, a percepção, 
arrisco dizer, a convicção generalizada de 
que vivemos num País “minado pela cor-
rupção e agressividade gratuíta” e que, 
senão todos, a maioria dos nossos problemas 
como Comunidade advém dela. Quem tem 

PUBLICIDADE

duvidas?
Mas basta de acordes preliminares. Desta 

vez as figuras envolvidas em corrupção são, 
nem mais, nem menos, o ex-Presidente da 
República de Moçambique, Armando Gue-
buza e o actual Filipe Nyusi; este envolvi-
mento das duas principais figuras do nosso 
País deixa-nos envergonhados, indignados e 
revoltados perante uma imagem exterior 
muito negativa. Há que apurar a Verdade 
dos factos, doa a quem doer (repetimos), en-
volva quem envolver. Casos destes NÃO PO-
DEM CAIR NO ESQUECIMENTO E A 
CULPA MORRER SOLTEIRA...  

Não basta à Frelimo refutar, enérgica e 
categoricamente, desacreditar as acusações 
graves de que vem sendo alvo o senhor Filipe 
Nyusi, pelos Partidos Políticos da Oposição 

e de algumas destacadas individualidades dos 
mais diversos sectores da Sociedade Moçam-
bicana, incluíndo a generalidade dos Órgãos 
de Comunicação —, de que o Jornal EVI-
DÊNCIAS muito se orgulha de pertencer — 
e também da Imprensa estrangeira.

Há que provar esta VERGONHA  e des-
mascarar os verdadeiros implicados (e “com-
parsas”) dos milhões recebidos «por debaixo 
da mesa». E falar, de novo, do ex-Ministro 
Manuel Chang — que mais uma vez viu 
adiada, pela segunda vez, a sua extradição 
à última hora, para Maputo — continuando 
preso na África do Sul, a pedido das Autori-
dades dos EUA, enquanto o Povo continua a 
viver na Miséria e Ignorado por todos e por 
tudo. Enquanto isso, o julgamento do Século 
continua a dar que falar... 
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Não apenas destruições, ciclones, inun-
dações e secas, além de guerras e corrup-
ções em África. Desde 2007, 11 países 
africanos – Burkina Faso, Chad, Djibuti, 
Eritreia, Etiópia, Mali, Mauritânia, Niger, 
Nigéria, Senegal e Sudão -, sob impulso 
da União Africana e juntamente com al-
gumas agências das Nações Unidas, tais 
como UNCCD (para combater a deserti-
ficação), FAO (para combater a fome no 
mondo), UNEP (para favorecer políticas 
ambientais sustentáveis) e governos euro-
peus, como o francês têm iniciado com a 
construção de uma gigantesca barreira 
natural, como objectivo de conter um pro-
cesso de desertificação que está assumin-
do contornos alarmantes. O nome que foi 
dado a esta infra-estrutura é o de Grande 
Muralha Verde (The Great Green Wall), 
que irá ocupar cerca de 8000 km de cum-
primento e 15 de largura, sobretudo com 
acácias e árvores nativas, ligando o conti-
nente da sua costa ocidental no Senegal 
até ao extremo oposto, na Eritreia e na 
Etiópia, na área do Sahel, logo abaixo do 
Deserto do Sahara. 

Os onze países envolvidos na iniciativa 
perdem anualmente 1,7 milhões de hec-
tares de floresta a cada ano, com tempe-
raturas que sobem a uma média maior de 
1,5 vezes em relação ao resto do planeta, 
e fenómenos climáticos extremos, como 
inundações e longos períodos de seca, que 
estão tornando inabitável esta longa faixa 
de terra, empurrando os seus habitantes 
a emigrar. 

Hoje, a área coberta em relação ao pro-
jecto definitivo é de 15%, o investimento 
feito é de 8 milhões de dólares, e o investi-
mento total será de 33 mil milhões de dó-
lares. As dificuldades principais foram en-
contradas principalmente nos países que 
ocupam a parte central do Sahel, entre os 
quais Chad, Sudão, Niger, Mali e Burkina 
Faso, quer devido à presença de grupos 
terroristas quer de práticas de corrupção 
que bloquearam o projecto, ao passo que 
em outras áreas, tais como na Etiópia, Ni-
géria e Senegal as coisas estão tendo uma 
configuração diferente. 

Novos recursos financeiros para a pros-
secução do projecto, que deveria concluir-

-se em 2030, foram garantidos em Janeiro 
deste ano, em ocasião da cimeira sobre 
a biodiversidade, organizada pela Fran-
ça, Nações Unidas e Banco Mundial, 
disponibilizando mais 14 mil milhões 
de dólares com referência ao período de 
2021-2025. O próprio Comité Olímpico 
Internacional comprometeu-se em acções 
que tendem a favorecer este projecto, me-
diante uma Floresta Olímpica em que 
serão plantadas 355.000 árvores nativas 
entre Mali e Senegal, onde, na cidade de 
Dakar, em 2026, foram programadas as 
Olimpíadas juvenis. 

A Grande Muralha Verde foi também o 
objecto de um docufilme de 92 minutos. 
Com a produção executiva do brasileiro, 
Fernando Meirelles, tendo Jared Scott 
como realizador, a película, realizada em 
2019 representa a cantora maliana Inna 
Modja numa viagem através do Senegal, 
Mali, Nigéria, Niger e Etiópia, mostran-
do quer as consequências desastrosas das 
mudanças climáticas na região, quer as 
obras de construção desta infra-estrutura 
de esperança.

OPINIÃO

A grande muralha verde africana
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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O paradigma do conhecimento orga-
nizacional deve equilibrar-se entre os actores 
internos e os externos do conhecimento em 
ambientes competitivos da economia, per-
mitem-nos observar pontos fortes e fracos, 
lacunas de conhecimento interno. Integra-
se igualmente numa estratégia de gestão do 
conhecimento que compreende a comuni-
cação, práticas de GC e processos centrais, 
tecnologia e ferramentas aplicáveis.

As empresas tendem a tratar as activi-
dades de trabalho do conhecimento como 
custos de recursos humanos necessários, 
embora mal definidos, e tratam as saídas ex-
plícitas do trabalho do conhecimento como 
uma forma de publicação ou um subproduto 
do "trabalho real". O resultado tem sido o 
facto de que as métricas associadas aos re-
cursos de conhecimento e a capacidade de 
gerenciá-los de maneiras significativas não 
se tornaram parte da infra-estrutura do 
negócio.

Estas preocupações giram em torno 
da capacidade do negócio de manter as 
dinâmicas de mudança alinhadas com seus 
objectivos gerais de negócios e estratégias 
relacionadas. A governança de tecnologia 
da informação torna-se parte integrante da 
estratégia de negócios estabelecida para su-
pervisionar as respectivas disciplinas, garan-
tir que os domínios de tecnologia e processo 
permaneçam alinhados com o lado comer-
cial da organização de acordo com os objec-
tivos gerais de negócios. O principal meio de 
administrar esta governança é por meio de 
uma estratégia de GC.

A estratégia de gestão de risco deve 
abranger a avaliação contínua e controle rel-
ativos aos elementos-chave da iniciativa de 
GC. Estas funções, no mínimo, incluiriam: 
estabelecimento de directrizes de projecto 
da GC; alinhamento da GC com os objecti-
vos do negócio; processo de análise dos ris-
cos associados à criação; aquisição e partilha 
de conhecimento.

A GC desenvolve novas medidas de capi-
tal intelectual e incentivos aos gerentes, au-
mento do seu valor, receitas muito mais rápi-
das do que a média do sector. Ao partilhar as 
melhores práticas com foco na gestão activa 
de seu portfólio de patentes, a IBM tornou-
se uma das poucas empresas internacionais 
com uma estratégia de gestão de capital in-
telectual mais proeminente (Roeder, 2005).

Roeder (2005) considera que, ao con-
trário do que outros praticantes do conheci-
mento podem acreditar, a IBM não começou 
a gerênciar o conhecimento de uma forma 
organizada e metódica até o início de 1990, 
mas, sim, iniciou com uma grande revisão 
de seu negócio geral. A Gestão do Capital 
Intelectual (ICM) foi formada na tentativa 
de institucionalizar a gestão do conhecimen-
to e torná-la uma disciplina formal. O siste-
ma de GC de IBM é organizado ao longo 
de competências: agrupamentos lógicos de 
pessoas e recursos relacionados a uma área 
de negócios específica e estas competências 
permeiam áreas organizacionais da IBM 
como gerenciamento da cadeia de supri-
mentos.

O principal objectivo da GC organizacio-
nal é garantir o uso eficaz e eficiente de 
seus diversos recursos como mão-de-obra, 
capital, materiais, energia, informação, na 
busca pela competitividade e pelo aumen-
to da produtividade. O impacto da cultura 
no desempenho organizacional há muito é 
uma questão de debate na administração e 
na economia. A diversidade cultural é uma 
"espada de dois gumes" que pode ter um im-
pacto positivo ou negativo no desempenho.

 Os efeitos positivos estão relacionados ao 
aumento de sinergias e repercussões que sur-
gem da associação de diferentes pontos de 
vista e maiores oportunidades de recombi-
nação de conhecimento. Os efeitos negati-
vos estão relacionados, principalmente, com 
problemas de comunicação e problemas que 
surgem na resolução de conflitos. A cultura 
organizacional pode ser considerada uma 
infra-estrutura tácita relativamente rígida 
de ideias que moldam não apenas o nosso 
pensamento, mas também o nosso compor-
tamento e percepção de nosso ambiente de 
negócios.

Para criar uma cultura de partilha de 
conhecimento, as organizações precisam 
desenvolver políticas de partilha e dissemi-
nação de conhecimento na organização. A 
cultura de partilha de conhecimento possi-
bilita o desenvolver novos insights, ideias ou 
produtos que podem resultar na formação 
de iniciativas criativas. Em outras palavras, a 
criatividade baseada na cultura está associa-
da à capacidade das pessoas de trabalhar em 
uma cultura de partilha de conhecimento. 
Somente com a cultura de partilha de con-

hecimento é que a organização pode atingir 
altos níveis de funcionalidade e produtivi-
dade.

O antigo paradigma “conhecimento é 
poder” sofreu transformação. Hoje, postula-
se que o verdadeiro poder organizacional 
está na partilha do conhecimento e que os 
funcionários sabem e mudam o lema das 
organizações para o efectivo “compartil-
har conhecimento é poder”. O objectivo 
de compartilhar conhecimento é ajudar as 
organizações como um todo a alcançarem 
seus objectivos de negócios. Se as pessoas 
compreenderem que compartilhar seu con-
hecimento as ajuda a fazer seu trabalho de 
maneira mais eficaz, compartilhar conhe-
cimento torna-se uma realidade. A gestão 
do conhecimento bem-sucedida aplica um 
conjunto de abordagens ao conhecimento 
organizacional - incluindo sua acumulação, 
utilização, partilha e propriedade. 

Neste prisma, se o conhecimento não for 
usado e compartilhado, rapidamente perde 
seu valor. Mesmo com o baixo nível de dis-
tribuição de conhecimento que ocorre hoje, 
se os funcionários não tornarem seu conhe-
cimento produtivo, outra pessoa com este 
mesmo conhecimento o fará. Ao compartil-
har conhecimento, os funcionários ganham 
mais do que perdem. Compartilhar conheci-
mento é um processo sinérgico

Portanto, o valor que a GC agrega está no 
aumento da eficiência individual, de equipe 
e organizacional por meio da implementa-
ção de conceitos de gestão do conhecimen-
to. Quanto maior for o nível de captura de 
conhecimento e difundi-lo através de tecno-
logia da informação, melhor será o resultado 
de GC. 

A inserção de GC nos processos produti-
vos resulta de uma combinação de precisão 
e uso optimizador da mão-de-obra e dos re-
cursos materiais disponíveis e a eficiência é 
determinada pelo desempenho. Eficiência e 
eficácia são dois componentes importantes 
da produtividade e normalmente são af-
ectados por factores diferentes. A produtivi-
dade é mostrada como uma proporção da 
produção para a entrada como uma fracção 
na organização, porém, necessita de uma es-
tratégia clara de GC permite implementar 
acções coordenadas e aproveitar talentos e 
construir activos intangíveis como herança 
colectiva da organização.

OPINIÃO

Gestão de conhecimento em organizações 
aprendentes (4)

Por: Teodósio Camilo 
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Golpistas prometem um governo de unidade 
nacional na Guiné – Conacri
As forças especiais da Guiné – Conacri, anuncia-

ram, no domingo, 05 de Setembro, através de um 
vídeo que circulou nas redes sociais, terem captu-
rado o Presidente Alpha Condé e dissolvido todas 

instituições governamentais. Nesta segunda – feira, 06 de 
Setembro, o líder dos golpistas, Mamady Doumbouya pro-
meteu criar um governo de unidade nacional para um pe-
ríodo de transição naquele país da África Ocidental, tendo 
igualmente garantido não haverá "caça às bruxas" contra 
membros do antigo governo.

instituíram um recolher obri-
gatório noturno.

A junta militar ainda não 
revelou quando pretende li-
bertar Condé, mas assegurou 
que o Presidente deposto, tem 
acesso a cuidados médicos e 
aos seus médicos. 

Por sua vez, a CEDEAO 
apelou à libertação imediata 

de Alpha Condé e ameaçou 
impor sanções, se esta exigên-
cia não vier a ser satisfeita. 

Quem também condenou 
o cenário de instabilidade po-
lítica que se vive na Guiné – 
Conacri é o secretário-geral 
das Nações Unidas, António 
Guterres. Para Guterres “o 
poder não pode ser tomado 

pela força das armas”
Refira-se que a Guiné-Co-

nacri, país da África Ociden-
tal, que faz fronteira com a 
Guiné-Bissau, é um dos mais 
pobres do mundo e enfren-
ta, nos últimos meses, uma 
crise política e económica, 
agravada pela pandemia da 
Covid-19.

Horas depois de terem 
dissolvido todas as institui-
ções governamentais, os líde-
res que chefiaram a operação 
que culminou com o Golpe 
de Estado na Guiné – Cona-
cri convocaram os ministros 
e presidentes das instituições 
dissolvidas para uma reunião 
e avisaram que qualquer fal-
ta será considerada como um 
acto de rebeldia contra a junta 
militar no poder.

“Será aberta uma consul-
ta para descrever as grandes 
linhas da transição, depois 
será instituído um governo de 
unidade nacional para liderar 
a transição”, anunciou ainda 
o Mamady Doumbouya sem 
especificar a duração da con-
sulta ou da transição. 

Aos parceiros de coope-
ração da Guiné – Conacri, 
Doumbouya mostrou-se dis-
ponibilidade para dar se-
guimento aos compromissos 
firmados com o governo de-
posto, tendo pedido as minei-
ras para continuarem com as 
suas actividades.

“Os parceiros económicos 
e financeiros da continuação 
normal das actividades no 
país. O comité assegura aos 
parceiros que respeitará todas 
as suas obrigações", disse o lí-
der dos golpistas.

Na sua investida para 
usurpar o poder, os golpistas 
capturaram Alpha Condé, en-
tão Presidente da República. 
Além de terem dissolvido to-
das as instituições de Estado, 

Jacob Zuma libertado por razões de ordem médica 

O antigo presidente da África do Sul, Jacob 
Zuma, foi colocado em liberdade condicio-
nal por razões médicas. O facto foi tornado 
público pelo Departamento dos Serviços 

Correccionais da África do Sul. As autoridades sul – 
africanas justificaram que Zuma tem doença que li-
mita severamente a sua actividade ou capacidade de 
se cuidar.

Sem dar muito porme-
nores sobre o assunto, De-
partamento dos Serviços 
Correccionais da África do 
Sul declarou que a liberda-
de condicional concedida ao 
antigo estadista daquele país 
da África Austral foi baseada 
no relatório dos médicos que 
acompanham a situação de 
saúde de Jacob Zuma.

“Para além daqueles com 
doenças terminais e incapaci-
tados fisicamente, presos que 
sofrem de uma doença que li-

mita severamente a sua activi-
dade diária ou capacidade de 
se cuidarem podem também 
ser considerados para liber-
dade condicional por razões 
médicas”, esclareceu Depar-
tamento dos Serviços Correc-
cionais da África do Sul

Nos meados de Agosto, 
Jacob Zuma, que aquando 
da sua detenção provocou 
uma mega manifestação que 
culminou com pilhagens em 
algumas cidades sul – africa-
nas, foi hospitalizado devido a 

problemas de saúde.
Refira-se que o antigoes-

tadista, de 79 anos de idade, 

encontrava-se a cumprir uma 
pena de prisão de 15 me-
ses por desobedecer a uma 

ordem de um tribunal para 
comparecer perante uma in-
vestigação à corrupção.
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Há um exército de mulheres que sofrem caladas 

A violência doméstica, sobretudo contra a mu-
lher, continua um dos crimes mais comuns na 
sociedade moçambicana e tende a aumentar 
sobretudo neste período de confinamento por 

causa da Covid-19. A título de exemplo, só no primei-
ro semestre deste ano, o Gabinete de Atendimento à 
Família e Menor Vítima de Violência, na província de 
Gaza registou cerca de 1558 denúncias de casos de vio-
lência, contra 1132 de igual período do ano passado, 
sendo as mulheres as principais vítimas. Mas, fora 
destas estatísticas, há muitas outras vítimas que so-
frem e chegam a perder a vida no silêncio. É o caso de 
Anastácia Massingue (nome fictício) de 29 anos de ida-
de, casada há cinco anos. No início, a relação parecia 
um mar de rosas, mas há quatro anos que vem sofren-
do violência do seu marido, desde ofensas corporais 
à violência psicológica, incluindo insultos, mas nunca 
pensou em denunciá-lo às autoridades, por ser o prin-
cipal provedor da família.

No ano de 2018 foram 
registados em todo país 
25.356 casos de violência 
doméstica, dos quais mais 
de 12.500 contra mulheres 
e 9.000 contra crianças. Há 
ainda um registo superior a 
3.000 casos de violência do-
méstica contra homens. Em 
2020, registou-se um ligeiro 
abrandamento de casos que 

chegaram às autoridades e 
os que tiveram tratamento 
criminal.

Foram 7.591 processos-
-crime instaurados em 2020, 
por violência doméstica, se-
gundo a Procuradoria-Geral 
de Moçambique, uma redu-
ção de 89 processos em rela-
ção a 2019. A província de 
Gaza, sul de Moçambique, 
lidera o número de casos 
de violência doméstica que 
chegaram às autoridades 

no ano passado, com 1.351, 
seguida de Inhambane, sul, 
com 1.272, e da cidade de 

Dependência, medo, vergonha e sentimento 
de culpa reprimem vítimas de violência 

Neila Sitoe  

Maputo, com 1.132. As pro-
víncias de Cabo Delgado, 
norte, com 257 casos, Sofala, 
centro, 384, e Manica, cen-
tro, 428, registaram menor 
número de processos-crime 
por violência doméstica. 

Entretanto, longe das es-
tatísticas, várias mulheres 
vivem num ciclo de violên-
cia protagonizada pelos seus 
maridos e não denunciam. 
Anastácia Massingue, resi-
dente em Chongoene, pro-
víncia de Gaza, é parte des-

sas estatísticas. Casada há 
cinco anos, não sabe o que é 
paz no lar nos últimos quatro 
anos.

“Estou com meu marido 
há cinco (5) anos e ele me 
bate, me insulta, não me res-
peita e chega a casa a hora 
que quer. A situação piorou 
quando fiquei grávida do 
nosso primeiro filho, que 
hoje está com quatro anos. 
Depois do parto melhorou, 
mas quando tivemos o nosso 
segundo filho, as agressões 

aumentaram e cada dia a 
nossa relação vai se tornan-
do mais amarga. Faz o que 
lhe apetece, e por mais que 
eu fale ou reclame ele não se 
importa”, lamentou. 

Questionada sobre o por-
quê de não denunciar, e se 
sujeitar a viver com um ho-
mem que a “maltrata”, com 
voz trémula e semblante tris-
te respondeu “aquele tem 
amigos na Polícia e sempre 
diz que por mais que eu vá 
queixar nada lhe será feito”.

Mas a questão é mais pro-
funda do que pode parecer. 
O seu marido é o principal 
provedor não só da sua famí-
lia, como também dos pais 
da vítima, razão pela qual 
não tem tido apoio destes 
quando procura-os em busca 
de socorro.

“Uma das vezes que me 
bateu, voltei para casa dos 
meus pais, mas eles mesmo 
disseram-me para voltar 
para a minha casa e perdoar 
meu marido, porque ele é 
um bom homem e eu é que 
o fiz zangar porque falo mui-
to desde criança”, lamenta a 

vítima. 
Anastância é a filha mais 

velha de quatro (4) irmãos, 
seu pai era mineiro, mas por 
circunstâncias da vida ficou 
desempregado, a sua mãe 
pratica agricultura de subsis-
tência e a sua família estava 
vulnerável até ela se unir ao 
marido.

Apesar de viver distan-
te dos sogros e dos cunha-
dos, é quem custeia algu-
mas despesas destes como 
os estudos dos seus irmãos, 
e mensalmente envia algum 
valor para ajudar os sogros 
na alimentação.

“Como posso denunciar 
alguém que sustenta os meus 
pais e paga a escola dos meus 
irmãos? Ele me proíbe de es-
tudar, de trabalhar, de fazer 
até um negócio mesmo em 
casa, mas quando estamos 
com as pessoas diz que eu é 
que não quero estudar, tra-
balhar e nem fazer negócio, 
porque prefiro ficar em casa 
a cuidar dos nossos filhos e 
do meu lar. Vale a pena mes-
mo denunciar alguém que 
todos o vêem como santo?”, 
indagou Anastácia visivel-
mente transtornada.

Quando o agressor é o principal provedor 
da família

Continua na pag 23

Como posso denunciar 
alguém que sustenta os meus 
pais e paga a escola dos 
meus irmãos? Ele me proíbe 
de estudar, de trabalhar, 
de fazer até um negócio 
mesmo em casa, mas quando 
estamos com as pessoas 
diz que eu é que não quero 
estudar, trabalhar e nem 
fazer negócio, porque prefiro 
ficar em casa a cuidar dos 
nossos filhos e do meu lar. 
Vale a pena mesmo denunciar 
alguém que todos o vêem 
como santo?
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Assim como Anastância, 
Laura Cossa (nome fictício) 
de 38 anos de idade, resi-
dente na cidade de Xai-Xai, 
também sofre violência por 
parte do marido, mas diz 
que não o denuncia porque 
não quer expor a sua vida, 
pois os dois são funcionários 
públicos e muito conhecidos 
na cidade. 

“Estou com meu marido 
há mais de 10 anos, nun-
ca me agrediu fisicamente, 
mas insulta quando bebe e 
ameaça-me constantemen-
te. Por vezes não dorme em 
casa e não contribui para 
as despesas, dizendo que eu 
também trabalho, controla-
-me muito, só me deixa sair 
para trabalhar e participar 
dos eventos familiares, mas 
acho que é amor, porque ele 
sempre foi ciumento e des-
de o início da nossa relação 
sempre deixou claro que 
não gosta quando eu saio de 
casa”, conta a jovem.

Para explicar a tendência 
cada vez mais crescente de ví-
timas de violência que sofrem 
no silêncio, o psicólogo Nilton 
Chiziane recorre a questões 
culturais e aponta que nalgu-
mas realidades do nosso país, 
como é o caso de Gaza, onde 
ainda impera o machismo, a 
agressão física chega a ser en-
carada como uma demonstra-
ção de amor.

“A violência é um assunto 
muito sensível e é até cultural. 
Em algumas comunidades, é 
normal ouvir ‘meu marido ba-
te-me porque gosta de mim’”, 
conta o psicólogo, para depois 
aclarar que existem vários ou-
tros factores que fazem com 
que as mulheres não denun-
ciem casos de violência.

“Muitas vezes não tem 
como provar a violência, por-
que, por exemplo, quando se 
trata de violência psicológica 
ela é facilmente contestável, 
mas também existe a ideia de 
que o agressor não será pu-

nido, o medo de ser malvista 
pela sociedade, vergonha, sen-
timento de culpa, a depen-
dência financeira, o medo de 
perder os filhos e, por vezes, 
as vítimas são culpabilizadas 
com questões de porquê saiu 
de casa e voltou tarde, por-
quê não fez o jantar a tempo 
e hora entre outras questões, 
reconhece Chiziane.

No entanto, adverte que 
quando a vítima não denuncia 
casos de violência, as implica-
ções podem ser graves, pois o 
agressor não se sente respon-
sabilizado pelos seus actos.

“A sociedade, em suas prá-
ticas, reforça a cultura patriar-
cal e o machismo, o que difi-
culta a percepção da mulher 
de que está a viver no ciclo de 
violência que muita das vezes 
leva a lesões graves, problemas 
psicológicos ou mesmo a mor-
te”, lamentou.  

Chiziane apela a todas as 
mulheres que vivem num ciclo 
de violência a denunciarem, 

O medo da exposição 

“Mulheres não denunciam violência por medo de 
serem malvistas”

Nilton Chiziane, psicológico
porque, segundo ele, a denun-
cia é um dos pilares fundamen-
tais para o enfrentamento, e 
até a mulher chegar ao ponto 
de repreensão ao agressor, ela 
precisa se sentir protegida e 

assistida, não só pela justiça, 
mas também por profissionais 
de saúde.

“Se a mulher estiver em 
vulnerabilidade psicológica, a 
grande chance é que ela volte, 

retire a queixa, reate o relacio-
namento e permaneça em pe-
rigo e num cenário de depen-
dência emocional e financeira, 
isso não é raro de acontecer”, 
sublinha.

Prosseguindo, a vítima 
conta que por vezes fica irri-
tada com a relação possessiva 
e a constante violência psico-

lógica que sofre, mas não de-
nuncia para preservar o lar. 

“Dificuldades sempre 
existiram num lar, quando 

nos conhecemos, os dois ain-
da estávamos a estudar, en-
frentamos muita coisa juntos 
e, hoje, já temos nossa casa, 

nosso carro e nossos filhos 
têm o que comer e o básico 
que crianças da idade deles 
precisam ”, afirmou Laura.
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É um dos esteios da Associação Desportiva de 
Vilankulo na presente edição de Moçambola. 
Milton Gulube, ou simplesmente Milton, é um 
dos craques emergentes do futebol moçambi-

cano. É, também, como se diz na gíria desportiva, da-
queles jogadores que jogam de terno e gravata. Com 
apenas 22 anos de idade, Gulube tornou-se, a par de 
Henriques, do Desportivo de Maputo, o primeiro joga-
dor a bisar no Moçambola-2021. Para brilhar na alta-
-roda do futebol nacional, o camisola “9” do único re-
presentante da província de Inhambane  resistiu à crise 
no clube alvi--negro para se impor no Campeonato Na-
cional de Futebol da presente época.

No 14º dia do mês de Se-
tembro de 1997, o histórico 
bairro de Chamanculo, que 
viu nascer grandes nomes 
da história de Moçambique, 
arredores da Cidade de Ma-
puto, testemunhou a vinda ao 
mundo de Milton Gulube, jo-
gador da Associação Despor-
tiva de Vilankulo que passou 
grande parte da sua infância 
no bairro em que viveram 
constelações desportivas e 
das artes como Eusébio da 
Silva Ferreira, Lurdes Mutola 
e José Craveirinha.

Ao Evidências, Milton 
contou que desde cedo teve 
uma grande paixão pelo fute-
bol, tendo declarado que teve 
uma infância linda e risonha 
em que brincava até ao pôr-
-do-sol. “Como toda criança 
do mundo, tive uma bela in-

fância. Sempre que não es-
tivesse a estudar optava por 
jogar futebol com os meus 
amigos”.

Na mocidade, os seus ami-
gos aventuram-se em muitas 
modalidades, mas Gulube 
apenas morria de amores 
pela modalidade das massas. 
Ao longo da sua infância, 
viu alguns companheiros a 
ingressarem nos vícios, mas, 
com mestria, conseguiu fintar 
esse trágico destino.

 “O bairro do Chamancu-
lo é conhecido por ter dado à 
luz a grandes nomes da his-
tória de Moçambique, mas é 
também conhecido pelos pio-
res motivos. A transição entre 
a adolescência e juventude é 
um processo complexo e pe-
rigoso”, disse Milton para de-
pois acrescentar que “Vi mui-

tas coisas más, como drogas e 
gente a roubar. Tive amigos 
que seguiram o caminho fá-
cil e alguns deles estão desa-
parecidos, não se sabendo se 
estão vivos ou na prisão, por-
que envolveram-se em coisas 
más. Esse é um caminho sem 
volta, apelo aos jovens a pen-

sar muitas vezes antes de se 
aventurarem por este mundo 
obscuro”

Nos quatro cantos do pla-
neta, os pais são os professores 
da vida e Milton teve grandes 
lições com os seus progenito-
res, a quem ele agradece pe-
los ensinamentos que levará 

para as gerações vindouras 
“Os meus pais sempre foram 
presentes e atentos. Eles me 
incentivaram a escolher boas 
amizades e tomar decisões 
conscientes. Dou graças a 
Deus pelos pais que tenho e 
vou transmitir o que eles me 
ensinaram aos meus filhos” 

A história de Milton, 
como jogador de futebol, 
iniciou em 2006, no Campo 
de Fura Redes, no bairro de 
Chamanculo. Foi neste cam-
po que teve as primeiras “au-
las” de futebol, para três anos 
mais tarde seguir para o fute-
bol federado.

Depois de espalhar o seu 
valioso perfume no futebol 
recreativo, Milton decidiu 
ingressar no futebol federa-
do e escolheu o Maxaquene 
para dar seguimento à sua 
formação como atleta, uma 
vez que foi neste clube que 
disputou a primeira partida 
como federado 

“Foi no Maxaquene onde 
fiz grande parte da minha 

formação como atleta. Foram 
sete anos maravilhosos. Além 
de me ter formado como jo-
gador de futebol, cresci como 
homem porque longe de jo-
gar a bola os treinadores da-
vam-nos lições de vida”.

Diz o adágio popular que 
“Os homens passam e as 
instituições ficam”, pois é, 
Gulube seguiu essa lógica. 
Depois de sete anos no clube 
que actualmente se debate 
com uma crise financeira sem 
precedentes, Milton decidiu 
trair o clube tricolor, tendo 
se mudado para o Desportivo 
de Maputo, eterno rival dos 
tricolores. 

Naquela que foi a sua pri-
meira época no clube que 

formou Zainadine Júnior, 
Mexer e Dominguez, Gulu-
be representou a equipa de 
juniores dos alvi-negros, no 
entanto, ficou pouco tem-
po no escalão que antecede 
aos seniores, uma vez que os 
treinadores da “nação alvi-
-negra” viram que ele tinha 
talento para singrar na equi-
pa principal.

“Depois de sete anos, 
decidi dar um novo rumo à 
minha carreira e o Despor-
tivo de Maputo foi a minha 
prioridade. Apesar de ter 
lhes dado grandes dores de 
cabeça nos jogos que de-
frontámos, fui bem recebido 
pelos colegas e treinadores. 

Milton Gulube: Um jogador que resistiu aos vícios 
e à crise no GDM para brilhar na ADV

Duarte Sitoe 

O Fura Redes como trampolim para 
brilhar no futebol federado 
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A estreia na presente edi-
ção do Campeonato Nacional 
de Futebol foi de sonho para 

o maestro da Associação Des-
portiva de Vilankulo. O con-
junto de Inhambane alcançou 

um triunfo convincente frente 
ao Ferroviário de Nacala (4 a 
1) e Milton foi o destaque ao 

apontar dois dos quatro go-
los. Gulube mostrou-se satis-
feito com a sua performance 

e espera contribuir com mais 
golos para que a ADV consiga 
alcançar os seus objectivos.

“Quis o destino que come-
çássemos o Moçambola com 
uma vitória. Para mim o im-
portante é o conjunto. Marcar 
dois golos foi um momento 
único e especial para mim. 
Tenho a certeza que os meus 
colegas e treinadores ficaram 
felizes por ter contribuído 
com dois golos quando re-
gressamos aos campos depois 
de muito tempo sem compe-
tições. Mesmo que não seja 
com golos, espero ajudar o 
clube a alcançar os objectivos 
traçados para a época ainda 
em curso.

Diz o adágio popular que 
“sonhar não paga imposto” 
e Milton não foge à regra. 
O maestro da ADV sonha 
em jogar no Real Madrid e 
ser uma referência na selec-
ção nacional, onde o capitão 
Dominguez é a sua fonte de 
inspiração.

Para os amantes do fu-
tebol na pérola do indico, 
“o lugar do desportivo  é no 
Moçambola”, mas em 2016, 
os alvi-negros não consegui-
ram regressar ao convívio dos 
grandes do futebol nacional e 
na época seguinte voltariam a 
disputar a segunda divisão a 
nível da zona sul do país. A se-
gunda época nos seniores, ou 
seja, 2017, foi de afirmação de 
Milton águia ao peito, de onde 
partiu para a Associação Des-
portiva de Vilankulo em 2018.

Se, por um lado, Milton 

ganhou o estatuto de titular 
indiscutível no Desportivo de 
Maputo e rubricou exibições 
de encher o olho, por outro, 
o clube alvi-negro debatia-se 
com uma crise financeira sem 
precedentes e não conseguia 
pagar os salários dos seus atle-
tas e treinadores.

“Em 2016, o Desportivo 
chegou a dever-me 10 meses 
de salários e valor das luvas. 
Foi uma situação bastante 
complicada para todos. Para 
minimizar a falta de salários, 
o clube dava-nos senhas para 

irmos buscar produtos alimen-
tares num supermercado”.

A primeira época nos se-
niores foi de má memória para 
o actual jogador da Associa-
ção Desportiva de Vilankulo, 
contudo, a segunda lhe reser-
vava mais uma surpresa desa-
gradável “O primeiro ano foi 
bastante produtivo em termos 
desportivos e péssimo em mar-
cos financeiros. Eu e os meus 
colegas esperavam melhorias 
em 2017, mas debalde, foi-me 
reduzido o salário para 50% 
do que auferia quando rubri-

quei o contrato. Foi um duro 
golpe para as minhas aspira-
ções. Consegui resistir à crise 
e isso me tornou mais forte”.

Milton comparou a situa-
ção vivida no Desportivo com 
aquela que viveu quando es-
tava ao serviço da selecção 
nacional na Taça Cosafa. "Te-
nho o hábito de ligar para mi-
nha mãe para me inteirar do 
estado de saúde dela. Quan-
do estava ao serviço da selec-
ção nacional liguei para ela e 
quem atendeu foi o meu pai, 
uma coisa rara de acontecer, e 
ele disse que estava a dormir. 
Fiquei preocupado e cheguei 
a pensar que alguma coisa de 
mal lhe havia acontecido. No 
regresso descobri que a minha 
mãe estava internada no hos-
pital e não queriam deixar-me 
preocupado, visto que isso ia 
prejudicar o meu rendimento 
dentro das quatro linhas”. 

Tendo resistido à crise no 
Desportivo de Maputo, em 
2018, Milton Gulube, atleta 
que tem como ídolo o craque 
brasileiro Neymar, seguiu para 
a Associação Desportiva de 
Vilankulo, clube com o qual 
tem contrato até o final da 
presente época.

Resistir à crise no GDM para se impor na ADV

Milton sonha em ser referência nos Mambas

Continuação da pag 24

Comecei a época nos junio-
res e, depois de poucos jogos, 
fui chamado para a equipa 

principal, que naquela época 
disputava a Divisão de Hon-
ra da Zona Sul”. 

Foi no 
Maxaquene 
onde fiz grande 
parte da minha 
formação como 
atleta. Foram 
sete anos 
maravilhosos. 
Além de me ter 
formado como 
jogador de 
futebol, cresci 
como homem 
porque longe 
de jogar a bola 
os treinadores 
davam-nos 
lições de vida.
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SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

Língua mais falada de Moçambique 

Mais de 70 voluntários participaram, neste 
fim-de-semana, no Afro Curation Moçam-
bique, um evento digital de treinamento 
e concepção da página do Wikipédia em 

Emakhuwa, sendo que em menos de 48 horas publica-
ram mais de 100 artigos nesta língua, no Wikipédia, en-
ciclopédia digital de conhecimento livre. 

Os participantes concen-
traram-se através da plata-
forma zoom, a partir dos 
distritos das províncias de 
Niassa, Nampula, Cabo Del-
gado, Zambézia, Manica e 
Maputo num exercício que 
contou com facilitadores de 
Moçambique, África do Sul, 
Nigéria, Portugal e Itália. É o 

maior movimento de produ-
ção de conteúdos numa lín-
gua moçambicana e através 
dele, Moçambique torna-se 
no primeiro país africano de 
língua portuguesa a ter uma 
comunidade de usuários do 
Wikipédia. “Estamos a falar 
de uma verdadeira revolução 
cultural e digital”, aponta o 
comunicado enviado à Entre 
Aspas. 

“O projecto “Quem so-
mos” pretende transformar 
os africanos de consumidores 
de conhecimento em produ-
tores do mesmo, usando a 
tecnologia para divulgar a 
criatividade. Conceptualiza-
do pela Ethale Publishing, o 

mesmo foi integrado no Wiki 
África Education Program da 
Moleskine Foundation, im-
plementado em vários países 
africanos como Zimbabwe e 
África do Sul com suporte da 
Wikimedia Foundation e da 
Foundazione Aurora. Para o 
Afro Curation Moçambique 
tivemos apoio técnico da Fa-

culdade de Letras e Ciências 
Sociais da Universidade Ro-
vuma, que tem estado a de-
senvolver estudos sobre lín-
gua e literatura makhuwa”, 
aponta Jessemusse Cacinda, 
co-fundador e director da 
Ethale Publishing. 

De acordo com Cacinda, 
o conceito é que os africanos 
escrevam sobre quem são nas 
suas línguas e publiquem no 
Wikipédia. “Ao fazer isso, eles 
tornam-se, primeiro, autores 
e, segundo, desenvolvem ha-
bilidades de como documen-
tar o conhecimento da sua 
própria existência. Disponi-
bilizam conhecimento para 
as gerações vindouras e dei-

Wikipédia já conta com conteúdos em Emakhuwa 

xam uma história escrita na 
sua passagem pela terra. Mas 
também temos aqui uma fer-
ramenta onde se pode aceder 
a informações de utilidade 
pública na língua mais falada 
de Moçambique, o que pode 
contribuir para a mudança 
social”, acrescenta.

Os artigos até agora dis-
poníveis no Wikipédia em 
Emakhuwa abordam con-
teúdos identitários distribuí-
dos em três secções, nomea-
damente, História e Nação, 
Geografia e Território, Cul-
tura Makhuwa. Entretanto, 
dada a diversidade de par-
ticipantes, foram adiciona-
das informações sobre como 
prevenir-se de doenças como 
malária, HIV/SIDA e Co-
vid-19, como fazer a planifi-
cação da época agrícola e as 
técnicas de produção de acor-
do com o clima, temos infor-
mações sobre mudanças cli-
máticas e outros tópicos que 
seguramente vão sendo inse-
ridos. A ideia é, por um lado, 
ter conhecimento disponível 
em Emakhuwa e, por outro, 
ter conhecimento produzido 
originalmente em Emakhu-
wa. E conforme dissemos, 

este é um ponto de partida, 
dependendo da quantidade 
de apoios que tivermos, pre-
tendemos avançar para mais 
línguas moçambicanas. 

Participantes consideram 
a iniciativa uma 

verdadeira revolução

Para Jossias Raimundo, 
esta iniciativa inspira muitos 
jovens a usarem a criativi-
dade para mudança social”. 
Já Anselmo Adolfo diz ter 
aprendido bastante com esta 
iniciativa. “Aprendi como se 
escreve em Emakhuwa, como 
criar artigos Wikipédia e 
editá-los. Este espaço vai dar 
espaço à valorização das lín-
guas moçambicanas, no caso 
particular o Emakhuwa”.

Por seu turno, Palmira 
Revula reconhece que “Esta 
oportunidade tem um signi-
ficado muito importante para 
mim, porque, afinal, a nossa 
língua tem valor e é através 
dela que nos comunicamos. 
Estou bastante feliz pelo 
aprendizado, considero-me 
agora uma wikipedista pron-
ta a usar a minha criatividade 
para produzir e partilhar co-

nhecimento para transformar 
a minha sociedade”, 

Para Marta Sachy, direc-
tora da Foundazione Aurora, 
uma das parceiras da inicia-
tiva, a  sua organização va-
loriza o papel que as línguas 
locais têm na construção da 
universalidade.

“A nossa organização visa 
fortalecer jovens e empresas 
africanas que contribuem 
para o desenvolvimento so-
cioeconómico das próprias 
comunidades, e para alcan-
çar este objectivo precisamos 
combater os estereótipos que 
abrangem o imaginário co-
lectivo em relação à África”. 
Por isso, de acordo com a 
líder da Foundazione, além 
das publicações, colaboramos 
com o programa Wiki Africa 
Education e com a Moleski-
ne Foundation para mudar a 
narrativa negativa que ainda 
existe sobre o continente afri-
cano, dando valor também 
ao conhecimento local.

“Uma das tarefas mais 
importantes da vida do ser 
humano é fazer perguntas e 
respondê-las. Responder hoje 
à pergunta: “Quem Somos 
Nós?” e lançar o Wikipédia 
em Emakhuwa é uma em-
preitada inovadora e revo-
lucionária que estes jovens 
estão a cumprir”, elogiou, 
acrescentando que a inicia-
tiva permite a reflexão sobre 
a identidade individual e 
colectiva; permite o desen-
volvimento de um trabalho 
inter-geracional importan-
tíssimo para criar conheci-
mento acessível também aos 
mais velhos e os mais novos 
e enriquece a função estilís-
tica e estético-nacionalista 
que as línguas locais têm na 
construção de uma unidade 
universal.
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ARTISTAS PORTUGUESES — ARTES PLÁSTICAS

Como muitos pintores do seu tempo, João Califór-
nia foi daqueles que se voltou para os exemplos 
de antigos mestres na procura de uma composi-
ção equilibrada, cheia de ambiente e luz, mui-

to próximo do género “Pontilhismo”, não obstante estar 
familiarizado com as correntes do Naturalismo e do Im-
pressionismo que dignificou. 

Rindzela Novela, menina de 11 anos de idade, 
vencedora do reality show Mozkidz da Stv, 
lançou, recentemente, a sua primeira músi-
ca. Chama-se “Amigas separadas”, um ape-

lo à amizade, mesmo que haja motivos de discórdia 
entre amigos.

O seu quadro «Ranch 
House», de pequeno formato, 
que ora reproduzimos, pintado 
nos arredores de Monterry, em 
1975, no Estado da Califórnia 
(EUA), e com as dimensões de 28 
por 35 cm., é um óleo s/platex, 
dentro dos requisitos técnicos que 
referimos, o “Pontilhismo”, e de 
feição Naturalista. À composição 
delineada corresponde a ritmada 
direcção do pincel de traços cru-
zados sobrepostos e o vibrante 
efeito de cor com os seus ricos 
contrastes e pontos amarelos e 
laranja para o verde da relva, tal 
como do traço azul para o acas-
tanhado esbranquiçado da areia 
que separa o horizonte do imenso 
Céu que envolve a parte superior 
de «Ranch House». O Casario 
que surge à nossa esquerda, en-
volto em harmonizado arvoredo, 
está livre de todos os modos de 
perspectivas romantizadas, o 
mesmo acontecendo com a veg-
etação densa que circunscreve 
toda a área. Ambos agem memo-
rável e solenemente no seu isola-
mento, acabando por emprestar 
à Paisagem captada amena tran-

quilidade.
Ao contrário dos Impressioni-

stas, que procuravam registar o 
momento e por isso trabalhavam 
espontaneamente na Natureza, 
João Califórnia preparava as 
suas Obras cuidadosamente. Ele 
pintava, ao “ar livre” diante do 
local, a paisagem e as Figuras a 
óleo sobre tela ou sobre Platex, 
em pequeno, médio e grande for-
mato. Além disso, fazia, paralela-
mente com estes originais a Óleo, 
desenhos a carvão dos mesmos 
motivos. No “atelier” realizava, 
finalmente, o grande Quadro e 
juntava todos os estudos de uma 
Composição equilibrada para 
um todo unificado. João Califór-
nia dava especial importância ao 
aperfeiçoamento dos contrastes 
de claro e de escuro, que con-
struíam, em todo o Quadro, o 
acento condutor e brilhante do 
olhar. Na obra «Ranch House», 
que apresentamos no presente 
texto de análise, é possível consta-
tar como o Artista evita os con-
trastes decores fortes. Só as com-
binações verde-vermelho, ou seja, 
a tonalidade castanha-alaranjada 

Gravada em princípio de 
Agosto, na ZEP Studios, o single 
teve a composição e letra da 
Rindzela, exercício que, segun-
do à mãe, Sandra Sibia, aconte-
ceu durante as aulas de música 
na Escola de Artes Xiluva. As 
educadoras garantem que o tra-
balho foi feito por ela, pois sem-
pre rabiscava num papel à lápis, 
dizendo estar a compor uma 
música e fê-lo do início ao fim, 
garantem.

“Um dia desses fui buscá-la 
na escola e encontro-lhe a criar 
a melodia dessa música no piano 
com a ajuda da professora dela. 
Foi uma surpresa para mim, 
porque em nenhum momento 
eu a vi a compor. Eu não acom-
panhei a composição da música, 
mostrou-me depois de ter com-
posto, mas ouvi na escola que 
ela estava a compor e, na altura, 
levei na brincadeira”, revela Sib-
ia em conversa com a Tindziva.

João Califórnia (1929-2000) uma pintura delineada
e de rica composição

Rindzela Novela, vencedora do Mozkids, lança primeira 
música da sua autoria

Por Afonso Almeida Brandão

é trabalhada cheia de nuances em 
todo o Quadro, todavia em, como 
por exemplo em Jaime Murteira, 
chocar num colorido intensivo.

Todos os elementos integrant-
es da Obra, cores, formas e linhas, 
são orquestrados uns com os out-
ros num equilibrado conjunto 
pictórico. João Califórnia utilizou 
ainda aqui cores terra, tons ocres, 
castanho e azul-marinho, desap-
rovadas durante muito tempo pe-
los Impressionistas franceses do 
Séc. XIX, que proporcionavam 
ao Quadro uma suava e sufocante 
harmonia. Para a bela sincronia 
das cores locais, da clara paleta e 
no estabelecimento de realces de 
luz mais penetrantes, alguns dos 

Quadros deste pintor são hoje 
verdadeiras obras-primas, como é 
o caso do trabalho que ora ilustra 
o presente texto.

João Califórnia nasceu na 
Vila piscatória de Peniche, no 
dia 15 de Outubro de 1929 e 
veio a falecer em Lisboa no dia 9 
de Março de 2000, em vésperas 
de completar o seu octogésimo 
primeiro aniversário. Iniciou os 
seus estudos artísticos em 1947, 
tendo posteriormente concluído 
com distinção o Curso Superior 
de Pintura na Escola Superior de 
Belas Artes, em Lisboa, no ano de 
1956. Organizada pelas «Gale-
rias Yela», conhecido Espaço de 
Arte dirigido por um dos mais de-

stacados «marchand» portugue-
ses, José Dias Rodrigues (1921-
2010), com o qual o pintor viria 
a trabalhar durante 22 anos, João 
Califórnia realizou a sua primeira 
exposição individual de pintura 
em 1969, inaugurada em Coral 
Gables, na Florida, nos EUA. 

Seguir-se-iam outras impor-
tantes exposições individuais do 
Artista, realizadas no estrangeiro, 
sob a orientação artística das 
«Galerias Yela», nomeadamente, 
em Dusseldorf  e Munich, na 
Alemanha, no ano de 1973; em 
Newark, New Jersey e Philadel-
phia, nos EUA, no ano de 1975 e 
em caracas, na Venezuela, no ano 
de 1976 e 1978.

O Artista expõe em 1982, 
na cidade de Madrid (Espanha). 
Realiza, ainda, várias exposições 
em cidades americanas e na Ásia, 
nas décadas de 70 e 80, nome-
adamente, em Harrison, Nova 
Iorque, Boca Raton, Florida, 
Minneapolis, Minnesota, Mas-
sachusetts, Sacramento, Beverly 
Hills, na Califórnia, e em Tokyo 
(Japão). A cotação média da sua 
Obra oscila entre os 2.000 e os 
50.000 Euros para Pequeno, Mé-
dio e Grande Formato, sendo os 
seus Quadros muito disputados 
pelos Coleccionadores de Arte, 
nos leilões portugueses. João Cal-
ifórnia é uma referência na actual 
Pintura Contemporânea Natu-
ralista e Impressionista Portugue-
sa a partir da Segunda Metade do 
Séc. XX.

Porque não bastam a com-
posição e a letra, coube a Hélder 
Gonzaga a produção, arranjos, 
programação, baixo e teclados 
adicionais, enquanto Lívio Mon-

jane tocou os teclados principais, 
numa produção executiva da 
Ginho Sibia Events & Artists 
Management.

O maior sonho de Rindzela, 

depois desta concretização moti-
vadora e geradora de confiança, 
é compor um álbum. “Meu pa-
pel é apoiá-la naquilo que ela 
quer, pois ela diz que quer ser 
mesmo uma cantora profission-
al”, assume a mãe, acrescentan-
do que mesmo apaixonada pela 
música, ela tem sido uma aluna 
brilhante.

Nascida a 13 de Fevereiro 
de 2010, na cidade de Maputo, 
Rindzela Novela frequenta a 6.ª 
classe na Escola Comunitária 
Santo António da Polana. A 
paixão pela música começou a 
notar-se aos três anos e em 2019 
participou do concurso MOZ-
KIDS TALENTS, promovido 
pela STV, no qual sagrou-se 
vencedora.
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Acusador e julgador de mãos dadas

No seguimento do julgamento do caso “dívidas 
ocultas”, esta segunda-feira, 06 de Setembro, 
durante a fase de questões prévias, o 
advogado Salvador Nkamate, mandatário 
do réu Renato Matusse, acabou quebrando 

o silêncio para denunciar uma alegada promiscuidade 
entre o juiz da causa e o Ministério Público, que, segundo 
ele, cria um certo embaraço e gera desconfiança. Por 
outro lado, Salvador Nkamate denunciou uma espécie de 
ingerência excessiva do Tribunal Supremo, uma instância 
propriamente de recurso, no caso das dívidas ocultas, 
que está sob égide da sexta secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo.

É que, segundo explicou Nka-
mate, o juiz da causa, Efigénio Bap-
tista, e a magistrada do Ministério 
Público, Ana Sheila Marrengula e 
outras procuradoras que a assistem 
chegam na mesma escolta todos os 
dias, partilham a sala de espera no 
período da manhã, tem estado jun-
tos na mesma sala no intervalo entre 
as sessões e chegam ao tribunal qua-
se que de mãos dadas, um privilégio 
que os mandatários dos réus e outras 
partes processuais não tem.

Nkamate entende que o facto de 
o juiz vir na mesma caravana com 
os representantes do Ministério Pú-
blico e estar sempre na companhia 
de Sheila Marrengula transmite um 
desconforto para a defesa.

Para Nkamate, na qualidade de 
julgador, o juiz não pode parecer es-
tar de um lado, uma vez que o repre-
sentante da acusação tem falado sem 
que o meritíssimo lhe tenha concedi-
do a palavra.

“Há uma certa proximidade que 
esta instância da defesa nota entre a 

acusação e o acusador. O meritíssi-
mo chega na mesma escolta com as 
dignas representantes da acusação, 
aos intervalos estão juntos e no final 
das audiências saem juntos … O juiz 
não pode parecer estar de um lado 
e muitas vezes quando o meritíssi-
mo procura um documento vimos 
as excelentíssimas representantes do 
MP a intervirem sem que o meritís-
simo as tenha concedido a palavra. 
Isso transmite algum desconforto e 
perturba-nos porque e nós entende-
mos porque o nosso modelo penal 
é de base acusatória, nele existe ou 
deve existir uma nítida separação 
material entre quem acusa e quem 
julga. Acreditamos que nesta fase 
do processo a defesa está em igual-
dade processual com a acusação 
que é representada pelo Ministério 
Público, não nos queremos imiscuir, 
mas gostaríamos que se mantevesse 
esse caráter pedagógico que parece 
querer imprimir neste julgamento”, 
repudiou Nhamate. 

Efigénio Baptista rebateu as crí-

Defesa denuncia promiscuidade entre juiz e 
Ministério Público 

ticas, tendo declarado que a ideia de 
juntar o Ministério Público e o tribu-
nal   foi da equipa da segurança res-
ponsável por escoltar as duas partes 
até ao tribunal. 

“A equipa de segurança é que 
organizou assim… passa buscar a 
doutora Sheila onde vive e eu tam-
bém onde vivo. Depois junta-se as 
comitivas e chegamos ao tribunal. 
Nos outros sistemas, o Ministério 
Público (MP) entra separado do Tri-
bunal, mas esta discussão é antiga e 
não é deste fórum”, reconheceu.

“Isso não quer dizer que haja 
interferência do MP na actividade 
do tribunal. É verdade que a defesa 
deve estar em igualdade de armas 
com o acusador, mas não há igual-
dade, porque a defesa não estava 
munida de um aparelho repreensivo 
e auxiliares. Tento atribuir ao MP as 
mesmas armas que tem a defesa. É 
verdade que entramos juntos e saí-
mos juntos da sala, mas isso não é 
de hoje. Não cabe a mim alterar isso 
porque até o código civil não tem 
nenhuma norma que diz que não se 
deve fazer isso”, explicou Baptista.

Tribunal Supremo estará a 
assumir o papel do tribunal 

de primeira instância?

O Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo é quem é responsável 
pelo processo do julgamento do caso 
“dívidas ocultas”, mas, em nome 
dos advogados, Salvador Nkamate 
mostrou-se preocupado com o facto 
de o Tribunal Supremo (TS) estar a 
desempenhar o papel de porta-voz e 
assessor do Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo. Nkamate requereu 
ao juiz Efigénio Baptista para o TS 
deixar de remeter  comunicados de 
imprensa relativos ao julgamento 
que decorre na Penitenciária de Má-
xima Segurança.

“Este julgamento está a ser 
realizado na 6ª secção do Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo 
e nós estamos satisfeitos com isso, 
porque desta forma cumpre-se com 
a pirâmide judiciária, de tal forma 
que se alguma decisão que aqui for 
proferida não nos agradar, teremos 
instâncias superiores onde recorrer 
e uma delas é o Tribunal Supremo. 

Preocupam-nos, no entanto, os co-
municados que vêm sendo emitidos 
pelo Tribunal Supremo de tempos 
em tempos e parece que o seu porta-
-voz é assessor do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo”, reclamou 
Nkamate, denunciando algum risco 
de falta de objectividade daquela 
instância de recurso quando chegar 
a sua vez de arguir.

Respondendo, Efigénio Baptista 
explicou alegando que o Tribunal 
Supremo (TS) intervém porque é 
quem está a pagar toda logística do 
julgamento, uma vez que o Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo não 
dispõe de fundos para o afeito.

“Quando o Tribunal Supremo 
emite comunicado não faz como 6ª 
sessão do Tribunal Judicial da Cida-
de de Maputo e não está a intervir 
neste julgamento. Em termos admi-
nistrativos, o TS faz isso porque a 
logística deste julgamento é feita por 
si, devido aos fundos que o Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo não 
os tem e a 6ª Sessão não os tem”, dis-
se Baptista.

“O Tribunal Supremo organiza 
a materialização deste julgamento, 
mas no julgamento em si próprio 
que é a discussão na matéria e a 
produção da prova não intervêm. O 
que o TS faz talvez é publicar des-
pachos da marcação de audiências, 
uma coisa que toda gente faz. Não 
intervém no julgamento, quem está 
a julgar é o juiz que foi indicado para 
o processo. O julgamento tem custo, 
são 20 mil meticais por dia e quem 
cuida dessa matéria é o Tribunal Su-
premo”, justificou-se, mostrando-se 
pela primeira vez enrolado.

Duarte Sitoe 
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