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PUBLICIDADE

Hackers iemenitas demonstram fragilidade do Governo Electrónico
Mais de 30 sites do governo ficaram inoperacionais por várias horas 

Nyusi vai ao Congresso de Setembro fragilizado e pode sair humilhado

Cartas inéditas mostram seus contactos com o SISE sobre as três empresas

As inconsistências das declarações de Filipe Nyusi
Ex-ministro da Defesa não sabia que 

MAM funcionava na base naval?

De saco de pancadas, Guebuza volta forte e pode ser decisivo no Congresso
Apanhados em contrapé, grupos ligados a Nyusi em propaganda para limpar a imagem
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Guebuza estende Nyusi e fortifica a sua imagem

Jogo aberto 
para o 

Congresso
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O antigo Presidente da República, Armando 
Guebuza, esteve durante dois dias, na 
qualidade de declarante, a depor na tenda da 
BO, que acolhe as sessões do julgamento das 
dívidas ocultas, num processo em que seu 

filho, Ndambi Guebuza é réu. Guebuza, que é réu num outro 
processo autónomo que corre no tribunal administrativo, 
assumiu a concepção do projecto de SIMP, financiado pelas 
dívidas ocultas, e remeteu os detalhes operativos ao antigo 
ministro da Defesa, o actual presidente da República, Filipe 
Nyusi. “Grande parte disso (contratação das dívidas) pode ser 
explicado através do actual Presidente da República, se ele tiver 
adoptado a mesma concepção e a mesma estrutura que existia 
quando eu era Presidente da República”, disse, assumindo 
a concepção do projecto com vista a responder ameaças que 
estavam à vista, mas que depois veio a se tornar real. No decorrer 
das sessões, ficou cada vez mais cristalina a linha que separa a 
Frelimo com poder, um grupo que joga pela vida para manter-
se no poder, e a Frelimo marginalizada, sacrificada e hasteada 
em nome do combate à corrupção. Do resto, é a primeira vez, 
em Moçambique, que um antigo Chefe do Estado responde em 
tribunal, enquanto o outro é conotado de ter se beneficiado de 
suborno para ascender à Presidência da República.

Naquilo que foi o quar-
to requerimento da defesa e 
do assistente do Ministério 
Público, a Ordem dos Advo-
gados, o juiz esgrimiu-se em 
argumentos para legitimar 
que Nyusi não poder ser in-
timidado a clarificar as zonas 
de penumbra nesse processo.

O depoimento de Guebu-
za sugere que Moçambique 
foi vítima de conspiração in-
ternacional, ao mesmo tempo 
que ficou cristalino a ruptu-
ra dentro da Frelimo entre 
a ala que detém o poder e a 
ala Guebuza, que conta com 
a lealdade das bases e dos 
marginalizados, num ano em 

que o partido deverá realizar 
o congresso. Da interpretação 
do discurso de Guebuza, o 
Governo de Nyusi sabotou o 
projecto, em mais uma cons-
piração política que não só 
sacrificou as populações, mas 
manchou o país em tudo.

Foi um dia bastante aguar-
dado. Depois de tentativa para 
que o antigo Chefe de Estado 
fosse ouvido num fórum fe-
chado, no decorrer do evento 
houve tentativas de sabota-
gem. Adiante, transcrevemos 
na íntegra as perguntas e as 
respostas durante os dois dias 
que o antigo Presidente da 
República esteve no Tribunal.

Juiz Efigénio Baptista: 
Qual foi o fundamento, moti-

vação e génese da criação das 
empresas ProIndicus, Ema-

DESTAQUE

“Isso é problema do Comando Operativo”
Guebuza em tribunal

              PUBLICIDADE

Não saí com documentos da Presidência da República

Seria ele (Nyusi) a responder e não eu, com base naquilo que ele escreveu.

Vidas em risco em Sofala
A baixa qualidade na formação de alguns profissio-

nais de saúde preocupa o governo de Sofala, pois as 
falhas podem contribuir para tirar vidas dos pacientes. O 
problema foi levantado, recentemente, por outros profis-
sionais já em exercício em diversas unidades sanitárias da 
província que têm orientado estágios.

Não vejo nada de ilegal

Evidências

Continua na pag  03

tum e MAM?

Armando Guebuza: Ha-
viam fortes ameaças contra a 
República de Moçambique na 
altura. De um lado, havia muitos 
imigrantes ao longo das frontei-
ras norte do país, que entravam 
ilegalmente em Moçambique e 
em grandes números, do outro 
lado tínhamos conhecimento 
de que havia traficantes de dro-
gas naquela zona do país, assim 
como a chegada de drogas tam-
bém, mas pela via marítima, atra-
vés da costa. Na mesma ocasião, 
tínhamos situações de piratas 
que vieram do Norte até junto 
de Inhambane, ao longo da Cos-
ta no Mar e capturaram navios 
de pesca com seus tripulantes, 
que incluíam moçambicanos e 
estrangeiros.

Simultaneamente, tínhamos 
ataques da Renamo tanto na 
parte Norte, na Zona de Nam-
pula, particularmente nas áreas 

de Rapale, Murrupula e na zona 
Centro, que atacaram alguns dos 
nossos quartéis e assassinaram 
nossos soldados. Na mesma 
ocasião, na zona centro ainda 
havia ataques sistemáticos na 
zona de Muchunguè, na estrada 
que vai ao rio Save.

Por outras palavras, haviam 
ameaças que punham em causa 
a soberania dos moçambicanos 
sobre o seu próprio território. E 
como resolver este problema? 
Através das Forças de Defesa 
e Segurança, estudou-se e con-
cluiu-se que para além das acti-
vidades habituais de defesa da 
pátria, com recursos que nós tí-
nhamos na altura, precisávamos 
de reforço, e este reforço deveria 
ter em conta a situação do mar 
e, naturalmente, as fronteiras 
terrestres também, no Norte e 
um pouco no ocidente. Isto é 
que explica o motivo da criação 
do programa de Sistema Inte-

grado de Monitoria e Protecção 
(SIMP).

Juiz: Então, o declaran-
te defende o entendimento 
de que o SIMP é um siste-
ma que engloba três empre-
sas, ProIndicus, Ematum e 
MAM? As três defendem esse 
entendimento?

AG: Cada uma delas, e de-
pois juntas.

Juiz: O declarante defende 
que o SIMP inclui a Ematum, 
MAM e ProIndicus?

AG: Sim, exactamente. Que-
ria esclarecer um pouco que 
na fase da concepção todas as 
empresas estavam incluídas e 
na fase de execução houve mo-
mentos diferentes, entraram em 
vigor em momentos diferentes.

Juiz: Como se extraiu o 
objecto social da Ematum 
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que estava ligada às FDS?

AG: Falei de momentos di-
ferentes, era necessário fazer 
o reconhecimento por ar e por 
terra, do mar e das águas terri-
toriais nossas, e devíamos fazer 
uso das várias formas de reco-
nhecimento.

Juiz: Vários técnicos que 
apareceram neste julgamento 
disseram que os barcos não 
tinham nada de especial além 
de ser para pesca.

AG: Não vou entrar num de-
bate técnico sobre as embarca-
ções. Para observar e reconhecer 
não se parte de objectos espe-
ciais, parte-se da capacidade de 
observar e reconhecer.

Juiz: Defende que a Ema-
tum, MAM e ProIndicus são 
parte do SIMP, por que o go-
verno só celebrou o contrato 
com a Ematum?

AG:  As empresas estavam 
concebidas, mas foi achado me-
lhor que as outras fossem en-
quadradas mais tarde.

Juiz: Não celebraram con-
trato com as outras empre-
sas porque pretendiam fazer 
mais tarde? Consta dos autos 
que o contrato de concepção 
foi feito no dia 18 de Fevereiro 
de 2013 e o contrato de forne-
cimento foi a 28 de Fevereiro 
de 2013, mas em Dezembro é 
que foi criado o SIMP. Não 
fica aqui a ideia de que o 
SIMP foi criado para formali-
zar o que já havia sido conce-
dido ilegalmente?

AG: Não vejo nada de ilegal 
nisso, vejo processos de cria-
ção e os processos ocorrem em 
momentos diferentes, e um em-
preendimento como SIMP con-
tinuaria criando outros meca-
nismos. O facto de um aparecer 
antes e outro depois não pode 
ser impedimento para outros se-
rem implementados.

Juiz: A ProIndicus tinha 
legitimidade para defender a 
soberania nacional?

AG: As FDS sempre tiveram 
legitimidade para defender Mo-
çambique, e quando adquirem 
recursos para fazê-lo não se põe 
a questão da legitimidade.

Juiz:  A ProIndicus é FDS?

AG: Não acha que a ProIn-
dIcus é para defesa?

Juiz: Está a perguntar ao 
Tribunal? O tribunal não vai 
responder.

AG: Então eu também não 

vou responder.

Juiz: Mas já é bom quan-
do entende que ProIndicus é 
FDS, porque o tribunal várias 
vezes procurou saber sobre 
aquelas empresas, se são de 
natureza privada ou são de 
natureza pública, e a posi-
ção do declarante aqui é que 
aquela empresa é pública, é 
Força de Defesa e Segurança, 
é Estado. É essa a sua posi-
ção?

AG: A minha posição é essa 
sim, mas tem que ter em conta 
que o Estado não funciona sem-
pre da mesma maneira em todo 
o lado. Não me vai dizer que um 
hospital é sempre do Estado, 
não vai dizer que uma locomoti-
va é sempre do Estado. Por isso 
eu vejo a questão de forma di-
nâmica. 

Aparece este elemento, apa-
rece aquele elemento e inte-
gram-se.

Juiz :Aqui a questão é 
uma, não é hospital nem lo-
comotiva, aqui nos termos da 
constituição defender a so-
berania do Estado é compe-
tência das Forças de Defesa 
e Segurança. E quando apa-
rece uma entidade que se diz 
privada a celebrar contratos, 
comprar material bélico para 
defender a FDS sem ser dado 
este…

AG: Representada por 
quem?

Juiz: Peço para responder 
essa pergunta.

AG: É o Estado que foi pro-
curar recursos.

Juiz: Então, essa é que é 
a sua posição. Foi o Estado 
que foi à procura de recursos. 
Peço para que o senhor Pre-
sidente da República ou ex-
celência esclareça o seguin-
te, conhece o senhor Teófilo 
Nhangumele?

AG: Depois de alguém ter 
apresentado, numa reunião lá do 
partido, que existe uma pessoa 
chamada Teófilo Nhangumele, 
passei a estar interessado em 
conhecer, e conheço-o sim, mas 
muito depois.

Juiz: Muito depois de?

AG: Depois de tudo que está 
a dizer.

Juiz: O tribunal ainda não 
disse nada.

AG: Muito bem, indo direc-
to, não conheço Teófilo Nhan-
gumele, senão depois dele estar 
preso com o meu filho no Lin-
gamo.

Juiz: Não conhece Teófilo 
Nhangumele, só o conheceu 
depois de ir ver o seu filho, se-
nhor Armando Ndambi Gue-
buza, no Lingamo?

AG: Sim.
Juiz: E conhece o senhor 

Jean Bustani?

AG: Sim.

Juiz: E conhece de onde?

AG: A partir do momento 
que iniciou esta negociação e 
eles vieram a Moçambique, nes-
sa altura conheci o Bustani

Juiz: Então, podemos con-
cluir que conheceu o senhor 
Jean Bustani na Presidência 
da República?

AG: Sim, sim, sim.

Juiz: E conhece o senhor 
Iskandar Safa?

AG: Sim, também conheço.

Juiz: E onde conheceu? 
Também na Presidência da 
República?  

AG: Não me recordo.

Juiz: Consta dos autos 
que a PrivInvest trouxe uma 
brochura com o projecto de 
proteção da ZEE. E depois 
tiveram um encontro com o 
SISE, na pessoa do doutor 
Cipriano Cizino Mutota e o 
senhor Teofilo NHangumele, 
e que depois desse encontro 
o SISE fez chegar a si essa 
brochura, mas não teve uma 
aprovação para o andamen-
to do projecto, e depois de 
verem que o projecto esta-
va estagnado não teve o seu 
devido andamento, o senhor 
Teófilo Nhangumele foi ter 
com o senhor Bruno Langa?

AG: Também o conheci no 
Lingamo.

Juiz: Foi ter com o senhor 

Bruno Langa que é amigo de 
infância do seu filho e entre-
gou a brochura para ele entre-
gar o seu filho e para o seu fi-
lho levar até a si, e dizem que 
depois do processo estar es-
tagnado por um tempo, após 
terem entregue ao seu filho, 
não levou muito tempo para 
o projecto ter sido aprovado, 
até chegarmos ao dia em que 
estamos. A questão que o 
tribunal coloca é que algum 
dia o seu filho chegou a si e 
trouxe uma brochura para o 
declarante aprovar o projecto 
de proteção da ZEE?

Juiz: Senhor Isalcio, por 
favor, o advogado do senhor 
Armando Ndambi está a pe-
dir a palavra.

Adv. Isalcio: Pedi para inter-
romper a questão que colocava, 
embora resulte dos autos, por-
que entendo que a questão co-
locada sobre o co-réu Armando 
Ndambi Guebuza tem cobertu-
ra no artigo 218, isso porquanto 
nos termos dos mesmos autos 
seria uma das questões de par-
ticipação criminosa do co-réu, 
por isso peço que relativamente 
à questão o enquadramento não 
está em causa porque resulta dos 
próprios autos, mas esta questão 
me parece colidir com 218 do 
CPD em uso.

Juiz: Caro declarante, o 
advogado está a dizer que o 
tribunal não deve fazer a si 
essa pergunta, porque esta 
pergunta tem a ver com os 
factos que são imputados 
indiciadamente ao seu filho, 
o senhor Armando Ndam-
bi Guebuza, e por ser seu fi-
lho, por causa dessa relação 
de proximidade, o artigo 218 
do CPP proíbe que se faça 
essa pergunta, como pai ou 
alguém que tenha laços de 
familiaridade, e o advogado 
tem razão. E o tribunal não 
tem como negar, é o que es-
tabelece a lei. Mas quer res-
ponder?

AG: Não, mas quero ques-
tionar, se sabiam que é errado 
porquê me perguntam?

Juiz: É que não sabíamos. 
O tribunal está satisfeito 
por ver que está muito bem-
-disposto. Espero que con-
tinue assim. Quando quiser 
descansar peça para apanhar 
um ar, se quiser ir à casa de 
banho também e se precisar 
de alguma coisa estamos a 
disposição.

DESTAQUEINGD envia alimentos a refugiados no Malawi
O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres 

(INGD) enviou ontem 40 toneladas de produtos alimentares diversos 
aos mais de 2500 moçambicanos que vivem o drama humanitário no 
Malawi, depois de se terem refugiado naquele país, fustigados pela 
Tempestade “ANA”. Para além de alimentos, o INGD enviou roupa e 
material de higiene que poderá durar um mês.

Continuação da pag  02

Continua na pag  09
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DESTAQUE

Assumo 
responsabi-
lidade pelo 
criação do 
SIMP, eu 
era Presi-
dente da 
República, 
queria de-
fender todo 
o país, in-
cluindo o 
juiz.

Quando o julgamento das dívidas ocultas 
arrancou, a 28 de Agosto do ano passado, 
estava tudo arquitectado para que o antigo 
Presidente da República, Armando Guebuza, 
fosse humilhado e tirado de cena no panorama 

político interno do partido no poder, contudo, a sua audição, 
semana finda, para além de sacudir a “poeira” sobre o limite 
da sua responsabilidade no caso das dívidas ocultas, acabou 
reforçando o seu capital político e colocou sérias dúvidas 
sobre a integridade do actual Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, que agora arrisca-se a ir ao Congresso, de Setembro 
próximo, fragilizado politicamente, podendo sair humilhado. 
Protegido pelo tribunal e pelo Ministério Público, Filipe 
Nyusi é o único que prestou declarações à PGR durante 
a instrução preparatória, que não foi chamado como 
declarante para confirmar os seus dados e ser confrontados 
com os novos. Como tal, a opinião pública entende que a 
velada protecção demonstrada pelo juiz prova que ele tem 
algo a temer e, desde as declarações de Guebuza, o seu 
círculo de propaganda, através das redes sociais e órgãos de 
comunicação social, vem fazendo de tudo para limpar a sua 
imagem na opinião pública.

As tensões nalguns círcu-
los do já fraccionado em alas 
partido Frelimo começaram a 
subir logo após a marcação do 
arranque, a 28 de Agosto, do 
julgamento do processo das dí-
vidas ocultas em Moçambique, 
quase seis anos após o início da 

instrução preparatória e dois 
após a detenção preventiva do 
primeiro grupo dos 19 argui-

dos.
À medida que decorria o 

julgamento, a tenda da BO 
transformou-se num campo de 
batalha política titânica. Mas a 
guerra não só é travada a ní-
vel do tribunal, como também 
fora deste, tendo em conta que 
os “camaradas” encontram-se 
a preparar o Congresso elec-
tivo de 23 e 28 de Setembro 
próximo e já começaram a ser 
formadas as alianças para a su-
cessão de Filipe Nyusi como 
candidato do partido no poder 
à Presidente da República.

O seu mandato termina em 
2024 e o julgamento das dívi-
das ocultas, para além de uma 
acção de busca de justiça e res-
ponsabilização, transformou-
-se desde o início numa batalha 
política, opondo as alas domi-
nadas pelo Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi e a do antigo 
Presidente da República, Ar-
mando Guebuza, uma velha ra-
posa da política moçambicana, 
que nos últimos anos tem se 
queixado de alguma persegui-
ção por parte do seu sucessor.

Aliás, durante a sua audi-
ção, semana finda, Guebuza 
queixou-se do executivo de 
Filipe Nyusi estar empenhado 
em escangalhar o seu legado e 
deu indicações de que o julga-

Jogo aberto para o Congresso
Guebuza estende Nyusi e fortifica a sua imagem

Nyusi vai ao congresso fragilizado e pode sair humilhado
Depois de anos como saco de pancadas, Guebuza volta a luta com a cabeça erguida
Grupos ligados a Nyusi intensificam propaganda para limpar imagem do PR

Há luz verde para os trabalhadores dos Correios
Já há uma solução a vista para a greve dos trabalhadores 

dos Correios de Moçambique que exigem indemnização com a 
extinção daquela empresa, que poderão ser pagas entre Março 
e Junho deste ano, mas o pagamento está refém da disponibi-
lização do dinheiro pelo Ministério da Economia e Finanças, 
garantiu o presidente da comissão liquidaria da empresa.

No dia em que Guebuza jogou pela sua sobrevivência

mento é uma extensão da luta 
política.

Coincidência ou não, quase 
metade dos 19 arguidos fazem 

parte do círculo de Arman-
do Guebuza ou têm conexões 
com alguém que lhe é próximo, 
incluindo o seu filho mais ve-

lho, Armando Ndambi Guebu-
za, a sua secretária particular, 
Inês Moiane, e o seu conselhei-
ro Renato Matusse.

Numa audição marcada por 
constantes cortes de energia 
eléctrica, depois de na madruga-
da homens armados terem ten-
tado sabotar o posto de trans-
formação que alimenta a cadeia 
da máxima segurança, incluindo 
a tenda da BO, o antigo Presi-
dente da República, Armando 
Guebuza, assumiua responsa-
bilidade, pelo menos política, 
pela concepção do Projecto de 
Protecção da Zona Económica 
e Exclusiva, que culminou com 
a criação das empresas ProIndi-
cus, EMATUM e MAM, que se 
beneficiaram dos empréstimos 
na ordem de 2.2 mil milhões 
de dólares norte americanos 
avalizados de forma ilegal pelo 
Estado.

“Assumo responsabilidade 
pelo criação do SIMP, eu era 
Presidente da República, queria 
defender todo o país, incluin-
do o juiz”, justificou Guebuza, 
batendo na tecla de que as três 
empresas faziam parte do Sis-
tema Integrado de Monitoria e 
Protecção (SIMP), contrarian-
do a posição do Ministério Pú-

blico.
O antigo chefe do Estado 

disse que tomou a decisão de-
vido a algumas ameaças à so-
berania que se registavam na 
altura, ligadas à entrada ilegal 
de estrangeiros pelas fronteiras 
mais a norte do país, para além 
da intensificação do tráfico de 
drogas que entravam no país 
pela via marítima. Igualmente, 
justificou a decisão apontando 
ataques piratas e de homens ar-
mados da Renamo.

No entanto, referiu ter con-
fiado a negociação de aspectos 
financeiros e a operacionaliza-
ção do projecto ao Comando 
Operativo das Forças de Defesa 
e Segurança, pelo que remeteu a 
parte das questões ao antigo mi-
nistro da Defesa, Filipe Nyusi.

“Eu fiz um despacho em 
que delegava os poderes de ne-
gociação ao ministro da Defesa 
(Filipe Nyusi), ministro do In-
terior (Alberto Mondlane) e ao 
Director Geral do SISE (Gre-
gório Leão). Portanto, havia um 
grupo delegado para negociar, 
não precisava ser eu a saber (de 

questões ligadas ao financia-
mento das empresas). Talvez o 
chefe do Comando Operativo 
(Filipe Nyusi) pudesse escla-
recer melhor”, disse Guebuza, 
assumindo, que ele é que orien-
tou o Comando Operativo para 
procurar financiamento, o que 
justifica o facto de terem sido 
Filipe Nyusi (em carta enviada 
a Manuel Chang) e Gregório 
Leão a solicitarem garantias a 
favor das três empresas.

Perante a insistência do Mi-
nistério Público, Guebuza vol-
tou a atirar “não sei se estará cá 
alguém do comando operativo 
para explicar… O comando 
operativo tinha o seu chefe, que 
era o ministro da Defesa Nacio-
nal”, sentenciou, empurrando 
parte da responsabilidade para 
Filipe Nyusi. Durante toda a 
audição, que durou dois dias, 
Guebuza citou várias vezes o 
nome de Nyusi, tendo chega-
do a responsabilizá-lo pelo in-
sucesso na implementação das 
três empresas.

Reginaldo Tchambule

Continua na pag  05
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DESTAQUE

Na sessão da última sexta-feira, após insistência da 
Ordem dos Advogados de Moçambique, o juiz 
leu, finalmente, as declarações do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, prestadas à Procuradoria-
Geral da República no âmbito da instrução 

preparatória. Na carta, o então ministro da Defesa afirma que 
“como membro do Comando Conjunto, bem como membro do 
Governo, nunca participou e nunca teve conhecimento de acto que 
autorizasse a empresa (ProIndicus) a contrair dívida com aval do 
Estado”. Curiosamente, há um documento já junto aos autos do 
julgamento da BO, assinado por Nyusi, indicando o fornecedor 
e as modalidades do pagamento. Adiante, afirma que só teve 
conhecimento de Ematum e MAM depois que foi nomeado PR. 
Entretanto, os estaleiros desta última empresa funcionam na base 
naval, pertencente à marinha de guerra, um dos ramos do exército 
que se subordina directamente ao Ministro da Defesa.

À PGR, Nyusi disse, entre ou-
tras coisas, que o SISE, através do 
respectivo director-geral (Gregório 
Leão), propôs a criação de uma em-
presa que pudesse prestar serviço 
de protecção das empresas envolvi-
das na prospecção de gás e outras 
áreas afins e por essa via arrecadar 
receitas pelos serviços prestados.

Nas suas declarações, o PR 
prosseguiu revelando que a gestão 
desta empresa (ProIndicus) e to-
dos os actos a ela inerentes foram 
sempre em conformidade com os 
princípios de que se tratava de uma 

empresa de natureza privada. Por 
essa razão, nunca houve sua inter-
ferência como ministro de Defesa 
Nacional.

No entanto, assumiu que no 
acto da sua criação acompanhou 
algumas apresentações simuladas, 
feitas pelos colegas proponentes do 
SISE, demonstrando as potenciali-
dades da mesma.

Como membro do Comando 
Conjunto, bem como membro do 
Governo, Nyusi disse que nunca 
participou e nunca teve conheci-
mento de acto que autorizasse a 

Ex-ministro da Defesa não sabia que MAM funcionava 
na base naval?

As inconsistências das declarações de Filipe Nyusi

Cartas inéditas mostram seus contactos com o SISE sobre as três empresas

Por dia, 11 pangolins morrem no mundo 
Por dia, 11 pangolins morrem no mundo devido ao recrudes-

cimento de uma rede criminosa transnacional que se dedica ao 
comércio ilegal de partes do seu corpo e derivados. Em Moçam-
bique não há estatísticas exactas, mas as autoridades têm estado a 
levar a cabo uma série de acções para combater o contrabando da 
espécie que é protegida por lei. 

empresa a contrair a dívida com o 
aval do Estado. Mas agora há uma 
carta com a sua assinatura, mos-
trando que ele solicitou a Manuel 
Chang a aprovação das garantias 
a favor da ProIndicus e sugeriu o 
Credit Suisse como banco finan-
ciador.

Na audição, prosseguiu afir-
mando que enquanto ministro da 
Defesa Nacional nunca foi adqui-
rido novo equipamento militar que 
ele saiba. Não recebeu quaisquer 
equipamentos pelo dinheiro pro-
veniente do empréstimo contraído 
pela ProIndicus ou fornecido pelas 
empresas com as quais a ProIn-
dicus contratou. Trata-se de uma 

outra contradição, pois parte dos 
interceptores e os Ocean Angels 
estão a ser operados pela Marinha 
de Guerra de Moçambique.

“Não ouviu” falar de Ematum 
e MAM

Indagado pelo procurador 
Alberto Paulo sobre o facto do 
Sistema Integrado de Monitoria 
e Protecção (SIMP) ter sido apro-
vado depois dos compromisso de 
financiamento e fornecimento as-
sumidos pela ProIndicus, Nyusi es-
clareceu que, de facto, o SIMP foi 
criado posteriormente, na perspec-
tiva de assegurar que a protecção 

das empresas envolvidas na pros-
pecção de gás e actividade afins 
fossem prestadas pela ProIndicus 
em exclusividade.

Aqui, já assume que é uma 
“empresa ligada às FDS, evitando 
assim a intervenção de outras em-
presas estranhas à defesa da sobe-
rania, mas também como fonte de 
receitas para capacitar a defesa e 
segurança nacional em forma glo-
bal”.

Alberto Paulo, várias vezes ci-
tado na BO por réus como tendo 
obtido confissões a escopo e mar-
telo, indagou sobre a ligação entre 
o espírito da criação da ProIndicus 
e as empresas EMATUM e MAM, 
tendo esclarecido que enquanto 
ministro da Defesa Nacional nun-
ca soube da existência dessas duas 
últimas e não tem domínio em que 
medida as mesmas podem ser con-
sideradas como estando ligadas à 
matéria de Defesa.

Na resposta a esta pergunta 
não esclarece como é que a MAM 
foi cedida instalações para funcio-
nar na base da Marinha de Guerra 
em Pemba, onde, inclusive, chegou 
a construir estaleiros navais. Os 
réus, em tribunal, disseram que foi 
ele quem autorizou.

Observadores em Maputo 
acreditam que as declarações de 
Guebuza, durante os dois dias 
da sua audição fazem parte da 
sua estratégia de sobrevivência 
política dentro e fora do partido 
e, ao que tudo indica, funcio-
nou, pois neste momento todas 
as dúvidas pairam sobre o en-
volvimento de Filipe Nyusi nas 
dívidas ocultas e a sua imagem 
está, neste momento, bastan-
te beliscada e poderá chegar ao 
Congresso que vai decidir a sua 
sucessão bastante fragilizado.

Depois da sentença do pro-
cesso de Maputo, Nyusi fica 
com a “dívida” de Londres, 
onde a PrivInvest tenta arrastá-
-lo à brasa, tendo já conseguido 
uma autorização da Corte Supre-
ma de Londres para notificar o 
Presidente de Moçambique para 
o julgamento que, de resto, está 
marcado para 2023, altura em 
que Nyusi estará quase a deixar 

o poder.
Aquando da contratação das 

dívidas ocultas, Filipe Nyusi era 
ministro da Defesa e, por ine-
rência de funções, coordenador 
do Comando Operativo das 
Forças de Defesa e Segurança, 
tornando-se uma das peças-
-chave do SIMP, tendo assinado 
alguns documentos, como é o 
caso da carta de 14 de Janeiro de 
2013, dirigida a Manuel Chang, 
em que solicita garantias a favor 
da ProIndicus e aponta a Credit 
Suisse como solução para o fi-
nanciamento.

Apesar de ter negado conhe-
cer os fundamentos da criação 
da EMATUM e MAM durante 
as suas declarações no quadro 
da instrução preparatória, há 
muitas inconsistências nas decla-
rações de Filipe Nyusi. Não con-
vence a ninguém a tese de que 
não sabia da existência da MAM, 
cujos estaleiros, na base naval 

do exército moçambicano em 
Pemba, começaram a ser mon-
tados quando ainda era minis-
tro e foram inaugurados no seu 
governo pelo ministro Salvador 
Mtumuke.

Ademais, há cartas inéditas 
que mostram seus contactos 
com o SISE, através de Gregório 
Leão e António Carlos do Rosá-
rio, sobre as três empresas, em 
que é dado a conhecer os desen-
volvimentos da sua implementa-
ção e chega a dar sugestões.

Como se tal não bastasse, a 
imagem de um juiz e uma pro-
curadora do Ministério Públi-
co empenhados em tudo fazer 
para que o seu nome não fosse 
associado ao calote e evitar a 
todo custo que fosse declarante, 
apesar de ter sido citado do pri-
meiro ao último dia de audições, 
ao mesmo tempo que grupos de 
propaganda foram espalhados 
pelas redes sociais e órgãos de 

comunicação social para lim-
parem a sua imagem, reforçam 
a ideia de que Filipe Nyusi tem 
algo que pretende manter oculto.

As declarações de Guebuza 
aumentaram as fricções den-
tro do partido no poder, entre 
Nyusi e Guebuza, cujo mal-estar 
dura há alguns anos. Celso Cor-
reia, o principal cérebro por de-
trás da governação e estratégias 
de Nyusi, quem acredita-se que 
tenha sob controlo, foi gravado 
em 2019 numa conversa com 
Inês Moiane, antiga secretária 
particular de Guebuza, tentando 
uma reconciliação entre os dois 
presidentes. 

Durante a conversa, Celso 
Correia chegou a insinuar ter po-
der para influenciar a Procurado-
ra-Geral da República para, uma 
vez conseguido o encontro entre 
Nyusi e Guebuza e aparente-
mente um pacto, “mexer alguns 
pauzinhos” para que ela e outros 

elementos próximos do antigo 
Presidente não fossem detidos. 
A verdade é que a conversa aca-
bou sendo divulgada e nunca 
houve o encontro. Inês Moiane 
e os outros acabaram sendo re-
colhidos aos calabouços.

Neste momento, Guebuza 
conta com alguma solidariedade 
não só de uma parte da socieda-
de moçambicana, como também 
dentro do partido, havendo a 
destacar alguma proximidade 
com o também antigo Presi-
dente da República, Joaquim 
Chissano e outros membros in-
fluentes de aspirações sulistas, 
que durante os últimos anos vi-
ram seus interesses económicos 
e empresariais colocados em 
causa pela ala Maconde, que tem 
como patriarca Alberto Chipan-
de. Acredita-se que Guebuza e 
Chissano estejam em concerta-
ções para endossar seu apoio a 
um dos candidatos.

Filipe Nyusi fragilizado e poderá sair humilhado no Congresso
Continuação da pag  04
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DESTAQUE Apreendidas 11 pontas de marfim em Tete
O Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu 

onze pontas de marfim numa residência no bairro Chingodzi, 
na cidade de Tete. O produto estava prestes a ser vendido, e 
duas pessoas encontram-se detidas em conexão com o caso. O 
marfim pesa cerca de 47 kg e seria vendido a mil meticais por 
quilo, segundo os suspeitos. 

Persiste dilema de mulheres em posições de liderança 
que não tomam decisões sem aval dos homens

Analistas apontam falhas na preparação da mulher

Moçambique vem registando um avanço 
a nível do seu quadro legal, ao mesmo 
tempo que as mulheres vêm ocupando 
espaços cada vez mais relevantes na vida 
social. No entanto, ainda persistem desa-

fios, pois as mulheres ainda enfrentam discriminação e di-
ficuldades na sua vida familiar, profissional e social. Vitória 
Langa, socióloga e directora executiva do Fundo Nacional 
de Investigação, acredita que as mulheres precisam ser pre-
paradas para que estejam nos lugares de destaque na esfera 
política e cívica no país e poderem participar de forma activa 
nos processos de tomada de decisão.  

De acordo com Victória 
Langa, que dirige uma das mais 
prestigiadas instituições no que 
a investigação científica diz res-
peito, o país já ultrapassou a fase 
de discussão de igualdade de gé-
nero nos processos de tomada 
de decisão, porque tem estado 
a implementar políticas públi-
cas desenhadas e vários instru-
mentos que o país ratificou com 
vista a alcançar a igualdade de 
género.

“A igualdade de género é 
notória na política, mas é preci-
so que a mulher que esteja nes-
tes processos esteja preparada 
para poder tomar decisões sem 

necessariamente ficar à espera 
que alguém a diga para o fazer”, 
afirmou.

Para Langa, a mulher deve 

ser capaz e dinâmica, por isso 
considera que a preparação não 
deve ser limitada apenas para as 
mulheres que possuem graus 
académicos, mas para todas as 
mulheres, incluindo as mulheres 
das zonas rurais que por diver-
sos factores são excluídas de vá-
rios domínios nesses processos, 
apesar de manifestarem interes-
se a partir da base comunitária. 

“Temos que lutar para que 
as mulheres tenham conheci-
mento para dominar a ciência, a 
técnica e estarem a promover a 
inovação, porque por mais que 
dominem a ciência e a técnica 
sem inovarem estaríamos num 

contexto em que Moçambique 
ficaria para a história, visto que 
o mundo se inova a cada dia, 
logo devemos também querer 

Neila Sitoe

O desafio ainda é influenciar na tomada de decisão
Folege entende que mais do 

que exercer altos cargos, as mu-
lheres devem ser capazes de in-
fluenciar na tomada de decisão 
nos cargos que exercem sem 
terem que se subordinar a um 
homem que hierarquicamente 
está abaixo delas, só pelo facto 
deste ser homem.

“Elas precisam tomar de-
cisões quando detém o poder, 
mas não é o que temos verifi-
cado, porque por mais que este-
jam em posição de autoridade, 
muitas das vezes esperam pela 
aprovação do homem para po-
der exercê-la, e o mais caricato 
é que, por vezes, o tal homem 
até é inferior hierárquico delas”, 
sublinha.

O sociólogo Agnaldo Ofi-
ciano também partilha da mes-
ma opinião.

“Acompanhamos casos, por 
exemplo, de mulheres que ocu-
pam cargos de liderança onde 
elas têm o poder para tomar 

decisões, mas não o fazem sem 
que tenham o consentimento 

de alguém, que muitas das ve-
zes é um homem, e essa questão 
alastra-se para as coisas mais ín-
fimas do quotidiano da própria 
mulher, onde ela até pode tra-

balhar seja no sector formal ou 
informal, mas quando chega o 

momento de gerir o seu dinhei-
ro, espera o aval da figura mas-
culina, por mais que não seja o 
marido, podendo ser um irmão 
ou até o filho”, lamentou.

A igualdade de 
género é notória 
na política, mas é 
preciso que a mulher 
que esteja nestes 
processos esteja 
preparada para poder 
tomar decisões sem 
necessariamente ficar 
à espera que alguém 
a diga para o fazer.

inovar, e uma forma de inovar é 
preparar todas as mulheres sem 
exclusão das zonas para uma so-
ciedade mais equilibrada e jus-
ta”, defendeu Langa.

Por seu turno, Lelita Fole-
ge, activista social e politóloga, 
a mulher moçambicana deu um 

pulo satisfatório nos processos 
de tomada de decisão, mas ainda 
tem grandes desafios.

“As mulheres participam 
com consciência nos processos 
de tomada de decisão, mas é 
preciso potencializar a partici-
pação delas, e esta participação 

deve estar patente nas filosofias 
de abordagem de diversos fac-
tores no país, porque elas tam-
bém são condutoras do desen-
volvimento e influenciadoras, 
sem querer excluir o homem, 
mas precisam ser preparadas”, 
defende.

Vitória Langa, socióloga e directora executiva do Fundo Nacional de Investigação

Agnaldo Oficiano, sociólogo
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Comando Operativo fez uso 
abusivo das competências 

atribuídas por Guebuza
Na tenda da BO, o antigo Presidente 

da República, Armando Guebuza, acei-
tou responsabilidade pela concepção 
do Sistema Integrado de Monitoria e 
Protecção (SIMP) da Zona Económica 
Exclusiva (ZEE), assumiu ter delegado 
pessoas para trabalhar a fim de mate-
rializar o desiderato, indicou as pessoas 
delegadas para o efeito e justificou a 
relevância do projecto, que, como dis-
se, a semelhança de qualquer um outro 
projecto, era um documento passível 
de erros que, havendo interesse nobres 
nos que o sucederam, podiam ter sido 
sanados.

Escapou de si o sentimento de frus-
tração, pela forma como o processo foi 
conduzido, e defendeu que existia me-
lhor saída que não implicasse a vulga-
rização dos aspectos de segurança, ou 
seja, da nossa soberania. Foi aí que se 
atirou contra as simulações da justiça.

Não tinha como esconder a insatisfa-
ção pelo rumo que o país segue (e quem 
não está?), mas foram emoções que não 
turvaram o seu raciocínio, fazendo ques-
tão de mostrar o domínio do país e dos 
desafios. Revelando-se um estadista de 
mão cheia, passível de erros, Guebuza 
recolheu o tapete de lama no qual que-
riam lhe humilhar e transformou-o num 
tapete vermelho, no qual brilhou e sacu-
diu a poeira que lhe pesava nos ombros.

E no fim, defendeu o seu legado e 
provou com A mais B que nem sempre 
o que inaugura é dono da obra. Aliás, foi 
com a governação de Nyusi que desco-
brimos a grandeza de Guebuza. O pior, 
pode ser melhor, quando é sucedido por 
um mal mais pior.

Guebuza esteve na tenda da BO 
igual a si, frontal e a chamar os “dele-
gados” dele pelos seus próprios nomes. 
Os delegados para implementar o pro-
jecto foram os membros do Comando 
Operativo, confiados “cegamente” pelo 
então Presidente da República para im-
plementar o projecto da ZEE. Mas, ao 
que tudo indica, não honraram a con-
fiança e distorceram o conceito do Es-
tado, servindo-se deste. Embora não se 
isenta de responsabilidade, deixou claro 
que é este grupo que conhece o desti-
no de cada centavo, os contornos dos 

falhanços e que tem as respostas sobre 
o que falhou. Aliás, segundo ele, o che-
fe máximo deste grupo teve a sorte de 
continuar chefe maior, estando assim 
em posição de corrigir o que estava erra-
do e colocar o projecto em marcha, mas 
optou por rasgá-lo depois que se bene-
ficiou do que lhe interessava. É o que 
sugerem as declarações de Guebuza.

Enquanto o antigo estadista decidiu 
enfrentar a justiça, assumir responsa-
bilidade como líder e lançar as dúvidas 
sobre os relatórios que recebeu do Co-
mando Operativo, o coordenador deste 
grupo está acobardado, o que reforça a 
ideia de que tem algo a temer. Desde 
o princípio que o chefe do Comando 
Operativo assume uma postura deso-
nesta e o juiz Efigénio Batista tem se 
mostrado um protector fiel do também 
antigo ministro de Defesa, negando 
repetidamente que este complemente 
as zonas de penumbra na execução do 
ZEE, seja confirmando as suas decla-
rações no âmbito de instrução prepa-
ratória ou clarificando a confusão que 
paira depois de tudo que foi dito a seu 
respeito desde o primeiro ao último dia 
do julgamento. O juiz disse que ele, o 
PR, confirmou, em instrução contradi-
tória, todas as declarações da instrução 
preparatória. Foi uma declaração cheia 
de contradições, mantida a sete chaves. 
O juiz tentou fazer vista grossa, mas 
teve que ler contra a sua vontade. E o 
semblante revelou o quão era contra sua 
vontade.

Enfim, fora das simulações judiciais, 
é a luta aberta entre as facções da Freli-
mo, os que têm poder e os que tinham 
poder. Aliás, no julgamento, ainda que 
indirectamente, Guebuza não deixou de 
reivindicar algumas obras hasteadas por 
Filipe Nyusi, como as conquistas dos 
sete anos de governação, como que a 
mostrar que quem inaugura nem sempre 
é o dono da obra.

É assim que foi apequenado o Pre-
sidente da Frelimo, que arrasta esta 
mancha até ao Congresso da Frelimo, 
agendado para Novembro próximo. De 
fragilidade em fragilidade, de incerteza e 
incerteza, marcha o Chefe do Comando 
Operativo, rumo ao derradeiro conclave.
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SOCIEDADE

O Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), em Sofala, apresentou mais um 
indivíduo de nacionalidade moçambicana 
indiciado na prática de crime de tráfico de 
drogas. Trata-se de Castigo Mussa Omar, de 

21 anos de idade, detido em flagrante delito, no dia 14 de 
Fevereiro do ano corrente, por volta das 20 horas, na posse 
de mais de 19 quilogramas de cannabis sativa.

Trata-se de uma droga pro-
veniente do distrito de Go-
rongosa, onde presume-se que 
tenha sido produzida. Aliás, se-
gundo o SERNIC, grande par-
te dos traficantes quando são 
detidos referem a Gorongosa 
como a proveniência daquela 
droga ilegal.

 “Foi detido um cidadão em 
flagrante delito na sua residên-
cia, no 19º Bairro da manga 
Mascarenhas, na Beira, na posse 
de 19.465 kg de cannabis sativa. 
Presume-se que o produto seja 
proveniente de Gorongosa e 

tinha como destino a venda no 
mercado negro”, disse Alfeu Si-
toe, porta-voz do SERNIC em 
Sofala.

 O indiciado nega o seu en-
volvimento, alegando que foi 
flagrado quando este acabava 
de chegar, visto que ele era hós-
pede e os donos de casa apenas 
cederam-lhe um quarto por al-
guns dias.

 “Estou aqui há três dias. 
Vim de Gorongosa para tratar 
assuntos pessoais e pedi apenas 
para alojar-me na casa por al-
guns dias. E quando eu voltava 

SERNIC desmantela rede de venda de drogas na 
província de Sofala

O número de casos de lepra registados ofi-
cialmente em Moçambique aumentou no 
último ano, totalizando 3.135, mais 52 ca-
sos do que em 2020, de acordo com o anún-
cio feito pelas autoridades de saúde.

Apesar de ter sido declarada 
erradicada em 2008, altura em 
que registava uma taxa de menos 
de um caso por cada 10 mil ha-
bitantes, critério usado para que 
se declarasse a eliminação da le-
pra, a doença é considerada en-
démica em 66 dos 161 distritos 

do país, sendo as províncias de 
Nampula e Cabo Delgado, no 
norte, e Zambézia, no centro, as 
que concentram 80% dos casos, 
segundo a vice-ministra da Saú-
de, Lídia Cardoso, citada pelo 
Jornal Notícias.

Segundo a governante, a ac-

Incidência da lepra pode minar compromissos do governo

tual incidência de lepra em Mo-
çambique pode minar o com-
promisso do Governo de atingir 

a meta “zero infecções, zero de-
formidades e zero discrimina-
ção”, apontadas para 2030, cujo 

cumprimento da meta estabele-
cida está assente em “quimiote-
rapia massiva, manejo de casos, 
controlo vectorial, disponibilida-
de de água, saneamento, higiene 
e educação e manejo de doen-
ças transmitidas por animais”, 
acrescentou.

A lepra é uma doença infec-
ciosa, transmitida por uma bacté-
ria através da saliva, e que afecta a 
pele e os nervos, levando à perda 
de sensibilidade e de deformação 
de diferentes partes do corpo hu-
mano. (Neila Sitoe)

dos biscatos fui interceptado 
pela polícia, enquanto os donos 
da casa ainda estavam ausen-
tes”, disse Castigo.

 Na mesma semana, a po-
lícia moçambicana anunciou 
a detenção de dois homens na 
posse de 25 quilos de cannabis 

sativa, vulgo soruma, prove-
niente de Murraça, no distrito 
de Caia, com destino a Marro-
meu, na província de Sofala.

 Moçambique é apontado 
por várias organizações inter-
nacionais como um corredor 
para o tráfico internacional de 

estupefacientes. Informações 
actuais do Gabinete de Pre-
venção e Combate à Droga 
(GPCD) referem que a maioria 
dos envolvidos no consumo e 
venda de estupefacientes são  
adolescentes e jovens residen-
tes na urbe.

Deslocados poderão regressar às origens
Grande parte da população deslocada das suas comuni-

dades devido ao terrorismo, em Cabo Delgado, poderá re-
gressar às zonas de origem, até ao fim do primeiro semestre 
deste ano, garante o ministro da Defesa Nacional. Cristóvão 
Chume diz que os terroristas estão enfraquecidos, por isso 
não tem havido ataques nos últimos dias.

Jossias Sixpence - Beira
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DESTAQUE
Em marcha revisão da lei das autarquias

A Assembleia da República (AR) diz-se satisfeita com a 
qualidade das contribuições recolhidas em torno da proposta 
de lei de revisão da Lei de Bases de Criação, Organização e 
Funcionamento das Autarquias Locais, cujo processo de aus-
cultação pública ocorreu semana passada em todas as capitais 
provinciais.

Ministério Publicado 
(Sheila Marrengule): Sobre 
a Genesis e criação das três 
empresas, o declarante disse 
neste tribunal que conhece 
os senhores Iskandar Safa e 
Jean Bustani. Com que meio 
estabelecia contacto com 
eles?

AG: Conheci-os no mo-
mento em que se tratava da 
criação destas empresas, e fa-
lávamos.

MP: Pode explicar o con-
tacto que teve com esses 
para o alcance do projecto?

AG:  Sempre aparecia al-
guém no meu gabinete quando 
eu era Presidente da República 
e se a pessoa pudesse ajudar 
em algo eu falava com ela e 
coordenava.

MP: O declarante pode 
elucidar, segundo os seus 
conhecimentos, sobre a gê-
nese, fundamento para a 
proteção da Zona Económi-
ca Exclusiva.

AG: Não me lembro.

MP: Volto a insistir, quais 
foram as entidades envol-
vidas na zona económica 
exclusiva? Se ainda tem me-
mória?

AG: Não tenho memória 
para isso, mas deve estar nos 
documentos. Mas estão lá qua-
dros da SISE, entre outras pes-
soas.

MP: O declarante tem 
memória do ano em que foi 
proposto o projecto da Zona 
Económica Exclusiva?

AG: Não tenho.

MP: A explicação que 
é dada para a criação da 
Zona Económica Exclusiva 
aponta essencialmente para 
a ProIndicus, não estaria o 
Estado a demitir-se da sua 
função essencial e terceiri-
zá-la?

AG: Acho que não, o Es-
tado já terceirizou muita coisa, 
até terceirizou o SISE com a 
KROLL, pegou numa empresa 
de espiões estrangeiros.   

MP: Pode explicar por-
quê não se optou em poten-
cializar as FDS no lugar de 
se criar empresas privadas?

AG: Essa é matéria de De-
fesa e Segurança de Soberania 
e acho que já se falou demais, e 
não devemos fazer isso. Temos 
que defender a nossa soberania 
e uma das formas de o fazer é 
resolvermos os problemas nós 
mesmos.

MP: Que mecanismos ti-
nham sido adoptados a nível 
do Governo e do Comando 
Conjunto com vista a pro-
teção da Zona Económica 
Exclusiva, como Chefe do 
Estado?

AG: São os mesmos me-
canismos que sempre adopta-
mos, através de documentos, 
relatórios e outros.

MP: Em que momento se 
chegou à conclusão de que a 
defesa da Zona Económica 
Exclusiva devia ser feita pela 
ProIndicus?

AG: O momento específico 
foi quando se analisou a pro-
posta.

MP: A opção de se recor-
rer a dívida foi decidida no 
Comando Conjunto ou no 
Governo?

AG: O que nos preocupava 
era a soberania do nosso País 
e vimos outras coisas. Foi algo 
que foi tratado no Comando 
Operativo, ao qual eu deleguei.

MP: O declarante disse 
que delegou ao Comando 

Operativo. Por que meios 
essa delegação foi feita ?

AG: Não me lembro, acho 
que foi por despacho, normal-
mente fazemos assim.

MP: Está a dizer que a 
decisão de endividamento 
foi tomada por um econo-
mista das finanças?

AG: A decisão de procurar 
recursos foi tomada por mim, 
delegando o Comando Opera-
tivo através dos seus líderes.

MP: Quando lhe chegou 
ao conhecimento a proposta 
da Zona Económica Exclu-
siva e com recurso de um 
ISPG (ProIndicus) já tinha 
se indicado o grupo PrivIn-
vest?

AG: Não lembro.

MP: Quando e como o 
declarante tomou conheci-
mento da prontidão da Pri-
vInvest para a proteção da 
Zona Económica Exclusiva?  

AG: É difícil lembrar, mas 
nós trabalhamos com estudos 
e propostas apresentadas pelo 
Comando Operativo.

“Quem delega confia”

MP: Considera fidedigna 
a decisão de trabalhar com 
estudos e propostas dadas 
pelo Comando Operativo?

AG: Eu trabalhei com o 
Comando Operativo e a solu-
ção que eles trouxeram para 
mim é fidedigna porque eu de-
leguei, e quem delega confia. 

MP: Consta dos autos 

que recebeu uma carta que 
foi inscrita por Iskandar 
Safa, a 3 de Dezembro de 
2012, dirigida ao declarante 
na qualidade de Presiden-
te da República, pode dizer 
em que contexto foi escrita 
a carta e qual foi o seu posi-
cionamento?

AG: A carta não foi escrita 
por mim, mas para mim, por 
isso não vejo a relevância de 
falar do contexto, porque tam-
bém já não lembro, mas o meu 
posicionamento foi entregar 
aos meus delegados.

MP: Para além do grupo 
PrivInvest, o declarante sou-
be da existência de outros 
projectos para a proteção da 
Zona Económica Exclusiva?

AG: Não.

MP: Consta dos autos 
que foi estabelecido uma 
espécie de gratificação para 
quem tiver se envolvido para 
a celebração do contrato, sa-
bia dessa decisão?

AG: Não tive conhecimen-
to.

“Não saí com documentos 
da Presidência da 

República”

MP: O declarante lem-
bra de ter dirigido reuniões 
para a criação das empresas 
Ematum e MAM?

AG: Eu fiz um despacho 
em que delegava os poderes de 
negociação aos chefes do Mi-
nistério da Defesa, Ministério 
do Interior e Director-Geral do 
SISE, e isso pressupõem que 
foram discutidas essas ques-
tões.

MP: Fez despachos?

AG: Sim, mas eu não saí 
com documentos da Presidên-
cia da República.  

  MP: Foi quem decidiu 
criar a Ematum e MAM?

AG: Como Comandante-
-em-Chefe, sim, sou chefe, 
tomei uma decisão. Era Presi-
dente do país e queria defender 
todo o país, inclusive o Juiz.   

MP: Terá sido indicado o 
valor inicial para a criação da 
Zona Económica Exclusiva?

AG: Não me lembro. Não 
entrei nessas decisões, razão 
pela qual delegamos os minis-
tros para decisão de detalhes, e 
entrar seria má gestão, mesmo 
quando se trata de dinheiro.

MP: Consta dos autos 
que Gregório Leão referiu 
que Teófilo Nhangumele fez 
apresentação da parte finan-
ceira do projecto numa reu-
nião do Comando Conjunto, 
participou dessa reunião?

AG: Eu disse que não co-
nhecia Teófilo Nhangumele 
e só o conheci no Língamo 
quando fui visitar meu filho. 
Não me recordo de conhecer 
Nhangumele ou ter visto, só o 
conheci no Língamo.

MP: Como e onde foi fei-
ta a implementação do pro-
jecto e qual era a situação 
económica do momento?

AG:  A situação não estava 
como hoje, talvez o chefe do 
Comando Operativo pudesse 
esclarecer melhor. 

  MP: Qual é o valor esta-
belecido no estudo de viabi-
lidade?

AG: Não me lembro.

MP: Relativamente ao fi-
nanciamento das empresas, 
recorreram a 23 milhões de 
dólares. Terá o declarante 
participado no processo de 
autorização?

AG: Esta matéria foi dis-
cutida no Comando Operativo 
em relação ao financiamento 
das três empresas. Isso é pro-
blema do Comando Operativo. 

MP: Terá sido o decla-
rante a instruir o ministro 
para autorizar a emissão da 
garantia no valor de 500 mi-
lhões de dólares?

AG: Seria ele a responder e 
não eu, com base naquilo que 
ele escreveu. Não tenho conhe-
cimento.

“Trabalhamos com estudos e propostas apresentadas 
pelo Comando Operativo”

Continuação da pag  03

Continua na pag  10
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DESTAQUE Mais 100 mil euros para o combate ao Narcotráfico
O Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime vai 

disponibilizar mais de 100 mil Euros para o combate ao tráfico 
de drogas e crimes transnacionais em Moçambique, que é um dos 
principais corredores do tráfico de drogas com vários destinos, 
com destaque para África do Sul, Europa e América do Sul. 

Continuação da pag  09

Não concordo com ministro Mondlane
Ordem dos Advogados de 

Moçambique (Flávio Menete): 
Sabe em que momento e porque 
motivos foi decidido que, para 
além da ProIndicus SA, deve-
riam ser constituídas as empre-
sas Ematum SA e MAM SA?

AG:  Ontem quando fui per-
guntado, eu referi-me que nós ti-
vemos, primeiro, o conceito para 
a defesa da Zona Económica Ex-
clusiva, tendo em conta as ameaças 
presentes, e nessa altura concebeu-
-se tudo. É isso que presidiu as três 
empresas e o conceito de defesa 
da Zona Económica Exclusiva, 
o único motivo que pode existir 
era o mesmo, era para defender a 
nossa integridade territorial e para 
responder adequadamente aos de-
safios que se colocavam, na altura.

OAM: Sabe quais as entida-
des que o Comando Conjunto 
terá indicado para coordenar os 
contactos de articulação com 
o grupo PrivInvest e com os 
bancos financiadores, no âm-
bito do projecto de concepção, 
aprovação e financiamento e 
implementação do Projecto de 
Proteção da Zona Económica 
Exclusiva?

AG: Houve um período de 
ligação, de responsabilidade de 
negociação, de concepção adicio-
nal naturalmente, assunto que foi 
confiado à comissão dirigida pelos 
três ministros que eu referi, dois 
ministros e um director-geral que 
tinha na altura o estatuto de minis-
tro. Já agora queria aproveitar para 
esclarecer um ponto, na minha con-
cepção, na altura, e continuo a té-la 
hoje, como Presidente da Repúbli-
ca, o Comandante Chefe não deve 
andar a tratar de todas as questões, 
é por isso que tem braços, órgãos 
de apoio, e nesse caso eu preferi 
delegar.

OAM: Gostaríamos, de se-
guida, de perceber o cenário em 
que funcionários e colaborado-
res da Presidência da Repúbli-
ca organizavam estas reuniões, 
viagens e projectos de protecção 
da ZEE. Estavam autorizados 
a estabelecer parcerias e a rece-
ber valores monetários do grupo 
PrivInvest? Teria, vossa excelên-
cia, algum comentário?

OAM: Consta nos autos que 
vários assuntos do Comando 
Conjunto foram debatidos fora 
da presidência, com preponde-
rância ao sector de segurança, 
e tendo em conta a dimensão e 
sensibilidade que o assunto re-
presentava, um declarante refe-
riu que tinham conhecimento de 
que as principais questões eram 

apreciadas e viabilizadas em en-
contros mais reservados entre 
o SISE e o comandante chefe, 
essas são declarações do anti-
go ministro do interior, Alberto 
Mondlane, gostaríamos de saber 
de vossa excelência se poderia 
indicar as questões bem como 
o local e as pessoas com quem 
eram discutidas essas tais ques-
tões, e se possível por que ra-
zão é que eram discutidas num 
outro fórum e não no comando 
Conjunto? 

AG: Presume-se, portanto, que 
as impressões do antigo ministro 
Mondlane são factos?

OAM: Concorda com o mi-
nistro Mondlane? E, se sim, o 
que mais teria a dizer sobre isto?

AG: Não concordo.
OAM: Por que motivo 

V.excelência não concorda e o 
que o leva a discordar?

AG: Porque não aconteceu.
OAM: Consta dos autos que 

as garantias soberanas emitidas 
para obtenção de financiamento 
junto dos bancos Credit Suisse e 
VTB tinham uma cláusula im-
pondo a necessidade do dever 
de respeitar as obrigações para 
com o Fundo Monetário Inter-
nacional e Banco Mundial, in-
cluindo o dever de informação, 
por exemplo, na garantia da dí-
vida da Ematum. É a cláusula 
5.4 que consta do volume 479. 
O que interessa saber de vossa 
excelência é se pode esclarecer 
qual teria sido a justificação do 
ministro das finanças (Manuel 
Chang) não cumprir esta obri-
gação de não dar informação ao 
FMI e ao Banco Mundial?

AG: Estou tendo agora a infor-
mação de tudo que está a dizer.

OAM: Excelência não rece-
bia relatórios do ministro das 
finanças, das actividades que ele 
desenvolvia com vista a imple-
mentação do projecto?

AG: Naturalmente recebia, mas 
não sei se recebia todas as informa-
ções, porque há algumas que acabo 
de receber recentemente.

OAM: Tendo dito nesta au-
diência que não sabia se alguém 
do Comando Operativo viria ao 
tribunal, gostaríamos de saber 
qual teria sido o papel do antigo 
ministro de defesa nacional na 
criação, concepção e financia-
mento das empresas ProIndicus 
SA, Ematum SA e MAM SA?

AG: Ele era o chefe do Coman-
do Operativo.

OAM: E sendo chefe estava 

informado de tudo, ele dava as 
instruções? Não percebemos o 
alcance de referir que ele era o 
chefe?

AG: Referi que ele era chefe, e 
como chefe ele devia esclarecer es-
sas questões.

OAM: Será que deste diri-
gente também não recebia rela-
tórios referentes ao curso das ac-
tividades no âmbito do projecto?

AG: Recebia informações atra-
vés do Comando Conjunto.

OAM: Vossa excelência po-
deria dizer ao tribunal quem é 
que preparava as agendas do 
trabalho do Comando Conjun-
to? E quem é que substituía 
v.excia nas suas ausências e 
impedimentos? 

AG: Primeiro não me lembro 
que tenha estado ausente na reu-
nião do Comando Conjunto, mas 
obviamente se estivesse ou se esti-
ve quem me substituiu terá sido o 
chefe do Comando Operativo. A 
preparação da agenda era feita atra-
vés de propostas de cada um dos 
componentes do Comando Con-
junto, nomeadamente o ministro 
da defesa, ministro do interior e a 
segurança.

OAM: Consta dos autos que 
o estudo de viabilidade do sis-
tema de proteção e monitoria 
da ZEE tinha uma vertente de 
Defesa e uma vertente comer-
cial, isto está nas folhas 525 do 
volume 4. Gostaríamos de saber 
de vossa excelência qual era a 
responsabilidade do Comando 
Conjunto e do Comando Opera-
tivo na fase de implementação e 
execução do projecto?

AG: Continuava a dirigir, cada 
um deles continuava a dirigir na 
área ou nível da sua responsabilida-
de, desde a concepção até a imple-
mentação e como deve saber a im-
plementação não foi grande coisa, 
não aconteceu praticamente nada.

OAM: Por que motivo é 
que não teria acontecido a 
implementação?

AG: Eu já não estava na Presi-
dência da República. Grande parte 
disso pode ser explicado através do 
actual Presidente da República, se 
ele tiver adoptado a mesma concep-
ção e a mesma estrutura que existia 
quando eu era Presidente da Repú-
blica. Aliás, se me permite meritíssi-
mo, nesse período de transição sem 
análise nem questionamento a nós 
outros começou-se a dizer que esta-
va tudo errado, e até aí podem estar 
correctos, mas o problema é que se 
havia um projecto da ZEE, SIMP, 
se se conclui que o projecto estava 

errado não se devia deitar fora a 
água que lavou a criança e a própria 
criança, e foi isso que aconteceu.

Perdeu-se o sentido da histó-
ria, na história aprende-se mesmo 
daquilo que está errado, não digo 
que se segue aquilo que está erra-
do, aprende-se mesmo daquilo que 
está errado. Por exemplo, ouvi di-
zer que este é o projecto que criou 
problemas para Moçambique, um 
dos maiores problemas de Moçam-
bique, os motivos de porque FMI 
desistiu, o Banco Mundial não con-
tinuou como devia fazer e os países 
ocidentais não continuaram, está 
bem, mas foi a primeira vez que 
aconteceu na nossa história?

Mas a nossa história de sermos 
abandonados por esses países? 
Não, eu daria um exemplo: Mo-
çambique aplicou as decisões das 
Nações Unidas no período da sua 
independência, em que as Nações 
Unidas tinham declarado sanções 
a Rodésia de Ian Smith, pratica-
mente a única via que Ian Smith 
tinha para receber recursos era via 
Moçambique de Salazar e Marce-
lo Caetano e África do Sul, e nós 
dissemos vamos aplicar nos termos 
que as Nações Unidas vão apresen-
tar, fizemos isso, todas as sanções 
viraram-se contra nós.

“Isso foi campanha política e 
infelizmente…”

Isalcio Mahanjane, advoga-
do de Ndambi Guebuza: Sua 
excelência Armando Emílio 
Guebuza, antigo presidente da 
República, recorda-se do nível 
de financiamento externo ao or-
çamento do Estado de Moçam-
bique entre os anos 2010 e início 
de 2015?

AG: Bom, nesse período, o fi-
nanciamento externo ia reduzindo. 
Não tenho dados estatísticos para 
apresentar sobre isso, mas a nível 
interno, apesar das dificuldades que 
o mercado internacional tinha,  não 
se pode dizer que a nossa economia 
estava bem e vinha do orçamento 
geral do Estado, e os 7 milhões 
eram por número de habitantes que 
cada distrito tinha. Outros 7 mi-
lhões que eram distribuídos a cada 
distrito todos os anos, de apoio à 
infra-estruturas, por exemplo, para 
melhorar as estradas, os edifícios 
onde viviam e trabalhavam os 
membros do Governo.

Só para dar exemplo, os admi-
nistradores sempre influenciavam 
em algum momento como acordo 
e com a decisão do Conselho Con-
sultivo. A ideia era fazer com que 
além de melhorar as condições de 
habitabilidade e de trabalho nos 
distritos, fazer com que as zonas de 

produção pudessem ser transitadas, 
os produtos pudessem ser trans-
portados em estradas, pelo menos 
de terra batida, para as zonas de 
consumo. Depois de 2015 esse pro-
grama parou, as estradas que esta-
vam a ser construídas tiveram uma 
outra estrutura, que não sei qual é.

Nesse mesmo período, tive-
mos novos projectos, que é o caso 
de estradas asfaltadas, que foram 
construídas na província de Nias-
sa, estradas que saiam Marrupa a 
Nungo, fronteira com Cabo Delga-
do, estávamos a construir a estrada 
de Montepuez, em Zambézia  de 
Mocuba até Gurué e de  Alto Ben-
fica uma ligação até Milange ficou 
de ser construída, na fronteira com 
Malawi, em Tete, foi construída 
a estrada Chitima para o interior, 
e iniciava-se a estrada que ia ligar 
com a fronteira do Zimbabwe. Em 
Sofala, a estrada EN6 da Beira, 
alargada e melhorada até à fronteira 
com o Zimbabwe, Machipanda, e 
também se construiu uma estrada 
nova naquela altura, de Chimoio 
para Espungabeira. Lá não tinha 
estrada alcatroada, todo o distrito 
não tinha estrada alcatroada. Chi-
moio - Espungabeira. Em Inham-
bane, iniciou-se com a preparação 
da construção com Macuacua 
(Gaza) e Homoine (Inhambane), 
circular e a estrada que dá para 
Ponta D’ouro. Isto para dizer que, 
em termos de investimentos, falan-
do apenas de alguns nesse período, 
a situação estava a desenvolver-se 
bem e criava condições para ainda 
melhorar mais. Não falei dos ca-
minhos de ferro, que conseguimos 
fazer a ligação Ferro portuária - 
Moatize, passando por Malawi até 
Nacala Velha.

IM: Tendo em conta a dívida 
pública, em 2015, acha que dois 
mil milhões de dólares podem 
condicionar uma economia ao 
ponto de um país vergar?

AG: Não, isso foi campanha 
política e infelizmente essa campa-
nha política não prejudica apenas 
aqueles que trabalharam nessa altu-
ra, mas hoje estão a sacrificar toda 
a nossa população.

IM: Qual é a sua opinião 
relativamente ao SIMP, se o 
mesmo podia ter garantido se-
gurança ao longo da costa de 
Cabo Delgado, impedindo, por 
exemplo, o tráfico de drogas, o 
trafico ilegal e o abastecimento 
logístico aos terroristas?

AG: Sim, acredito nisso. Se o 
projecto estivesse a funcionar com 
todos os seus erros, estaríamos a 
corrigir os erros do projecto para 
melhorar essa actuação.
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PUBLICIDADE

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000

Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde
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CENTRAIS

Câmara dos Despachantes capturada por uma pequena elite

“O sector está desorganizado”Técnicos aduaneiros abandonados à sua própria sorte

Desde 2007 que a Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique 
(CDA) não emite, pelo menos de forma pública, novas licenças aos profis-
sionais da área, facto que preocupa maior parte dos despachantes forma-
dos desde aquela época e, por via disso, são obrigados a trabalhar como 
ajudantes dos poucos profissionais publicamente conhecidos no país. 

Para entender melhor o cenário, Evidências visitou alguns escritórios de despachantes 
aduaneiros sediados na cidade de Maputo, onde, em cada um, mais de 10 profissionais 
trabalham como ajudantes de um único despachante licenciado pela CDA.

Segundo apuramos, a posse 
da cédula constitui, por si só, 
um negócio cujo trabalho do 
detentor se resume em contra-
tar ajudantes para colocarem 
as mãos à massa. Há casos 
em que a única função dos 
detentores de cédula é assinar 
processos.

 Na prática, segundo os 
despachantes ajudantes con-
tactados pela nossa reporta-
gem, os titulares das licenças 
que são atribuídas exclusiva-
mente pela CDA não passam 
de 250 em todo o país, e os 
jovens que vêm sendo forma-
dos pelas diversas instituições 
de ensino são obrigados a con-
tentarem-se em serem simples 
assistentes, muitas vezes com 

contratos precários.
 A situação é de tal forma 

grave que um único despa-
chante oficial chega a acreditar 
mais de quatro escritórios ou 
empresas de despachantes que 
integram dezenas de ajudantes. 
Além de empresas e escritó-
rios, chegam a alocar as acre-
ditações a despachantes indivi-
duais sob a condição de pagar 
uma percentagem estimável 
em cerca de 25 por cento do 
valor cobrado a cada processo 
tramitado.

 Por essa razão, há infor-
mais que se posicionam nos 
Terminais Internacionais (TI) 
se fazendo passar por despa-
chantes, quando na verdade 
dependem das assinaturas dos 

oficiais para o desalfandega-
mento de mercadorias, o que 
propicia práticas que chegam a 
ser lesivas ao próprio Estado.

 Os técnicos que falaram ao 
Evidencias apelam a Câmara 
dos Despachantes Aduaneiros 
de Moçambique (CDA) a rever 
a sua postura e retomar a atri-
buição de licenças aos novos 
profissionais.

 “As escolas continuam a 
formar despachantes, mas a 
CDA não está a emitir licenças. 
Estamos prontos para sermos 
testados e avaliados, mas não 
temos oportunidade”, desaba-
fou um despachante ajudante 
com mais de cinco anos de ex-
periência que preferiu se iden-
tificar pelo nome de Tobias.

Outro profissional em cir-
cunstâncias similares disse que 

o último concurso da CDA foi 
realizado em 2007 e de lá para 

cá não houve nada e ninguém 
ousou em nome da agremia-

ção explicar as razões. A fonte 
conta que, segundo os estatu-

tos da agremiação, o concurso 
deveria ser feito pelo menos 
uma vez em cada cinco anos.

 “Existem muitos técnicos 
aduaneiros formados que es-
tão à espera do concurso pú-
blico para poderem adquirir 
a cédula, mas as portas conti-
nuam fechadas. A Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique tem limitado a 
credenciação de novos profis-
sionais da classe”, desabafou 
Tobias, destacando que os des-
pachantes com cédulas funcio-
nam como verdadeiros barões.

 A limitação de atribuição 
de licenças a despachantes 
aduaneiros está a resultar na 
abundância da informalidade 
no sector, além disso, sem li-
cenças, os profissionais não 
podem responder pelos pro-

Não emite novas licenças desde 2007

Técnicos aduaneiros agastados por serem obrigados a trabalhar como ajudantes
Situação abre espaço para “aluguer” e “venda” de assinaturas na classe

Numa outra abordagem, Ma-
nuel Margarido revelou que o 
desalfandegamento de mercado-
rias é um processo que cria muita 
tensão, é uma verdadeira batalha 
diária entre os despachantes que 
assumem papel de advogados e 
os agentes alfandegários como 
juízes de mercadorias.

 Enquanto conduzíamos 

a entrevista numa das empre-
sas vocacionadas em despachos 
aduaneiros, com um despachante 
ajudante e responsável por ge-
rir uma dúzia de seus colegas na 
mesma condição, Marlene Ubis-
se, também dona do crachá de 
ajudante, decidiu desabafar.

 “Há muitos desmandos que 
ocorrem no nosso sector sob o 

INAGE impulsiona Governo electrónico
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Daniel Nivagara, encorajou o Instituto Nacional do Governo 
Electrónico (INAGE) a prosseguir com a implementação de 
iniciativas de Governo electrónico no país, consolidar a gestão 
da plataforma comum de comunicação de dados e de intero-
perabilidade de sistemas, bem como maximize a coordenação.

Existem muitos técnicos 
aduaneiros formados que 
estão à espera do concurso 
público para poderem adquirir 
a cédula, mas as portas 
continuam fechadas. A Câmara 
dos Despachantes Aduaneiros 
de Moçambique tem limitado 
a credenciação de novos 
profissionais da classe.

cessos ou reagir em casos de vio-
lação de seus direitos, uma vez que 
não são titulares das licenças com 
que tramitam os processos.

  Num outro desenvolvimen-

to, a fonte disse que a Câmera dos 
Despachantes Aduaneiros não tem 
representações nos Terminais In-
ternacionais de mercadorias (TI), o 
que torna a organização pouco ac-

Duarte Sitoe
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CENTRAIS

Câmara dos Despachantes capturada por uma pequena elite

“O sector está desorganizado”

“A acusação é irrelevante”
Técnicos aduaneiros agastados por serem obrigados a trabalhar como ajudantes
Situação abre espaço para “aluguer” e “venda” de assinaturas na classe

olhar impávido da Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros. O sec-
tor está desorganizado e isso é 
bastante preocupante. Pedimos a 
quem de direito para repor a or-
dem para o bem da classe”, disse.

 A título de exemplo, a fonte 
reclama o encerramento, sem ex-
plicações, da INTERTEC, em-
presa que fazia inspecção das via-
turas antes da compra, além disso, 
a empresa garantia que a merca-
doria chegasse sob as condições 
negociadas.

 Por via disso, há muitos con-
flitos entre os agentes das alfânde-
gas e os despachantes aduaneiros, 
mas a corda acaba arrebentando 
do lado dos despachantes, uma 
vez que, segundo a fonte, para 
além de não serem donos das li-
cenças, a CDA nada faz .

 “Sentimos falta da INTER-

TEC, estamos a sofrer, porque 
compramos viaturas a um cer-
to preço no estrangeiro, mas 
quando chega a Moçambique os 
alfândegas reavaliam e nos obri-
gam a pagar outro preço, alegan-
do que eles tem uma tabela com 
preços específicos das viaturas”, 
lamentou.

 Para além dos conflitos com 
as alfândegas, os despachantes 
reclamam dos preços e multas 
de parqueamento nos portos que 
chegam a alcançar oito mil meti-
cais por dia, incluindo sábados e 
domingos.

 “Em meios a esses proble-
mas, a câmara não faz nada, assim 
esperamos que o novo presidente 
olhe por nós e que consiga pelo 
menos mediar as relações com os 
sectores com que temos trabalha-
do”, concluiu.

Reagindo às acusações 
dos despachantes aduanei-
ros que se viram obrigados a 
trabalhar como ajudantes em 
virtude de não se admitir, de 
forma pública, desde 2007 
novas licenças aos profis-
sionais da área, Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique classifica o ata-
que dos “aduaneiros” de irre-
levante e infundado.

 Apoiando-se no artigo 5 
da Lei 4/2011 de 11 de Janei-
ro que cria aquela agremiação 
que defende que são atribui-
ções da mesma “conferir a 
carteira profissional; elaborar 
e manter actualizado o registo 
dos membros da CDA; reu-
nir, num único diploma, di-
versa legislação avulsa publi-
cada, desde a independência; 
agravar os valores das multas; 
descentralizar as competên-
cias dos diversos intervenien-
tes no processo; harmonizar 
a legislação nacional com a da 
região da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC);  impulsio-
nar acções para reduzir os 
acidentes de viação” a CDA 
referiu que não tem de con-

creto como pronunciamento 
sobre o assunto.

 Por outro, elencando do 
artigo 21 de Decreto 18/2011 
que aprova o Regulamento 
do Exercício da Actividade 
do despachante aduaneiro, a 
CDA adiantou que compete à 
Direcção-Geral das Alfânde-
gas licenciar a actividade de 
despacho aduaneiro de mer-
cadorias exercida por con-
ta própria, por profissional 
independente, como sócio 
administrador ou gerente de 
sociedade de despachantes 
aduaneiros.

 “O licenciamento é fei-
to após a emissão de carteira 
profissional pela Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique e mediante a 
apresentação de um requeri-
mento dirigido ao Presidente 
da Autoridade Tributária de 
Moçambique, devendo, a ex-
cepção daqueles que tiverem 
sido entregues para efeitos de 
candidatura a exame...”, refe-
riu uma fonte não autorizada.

 Indo mais longe, a Câ-
mara dos Despachantes 
Aduaneiros de Moçambique 
lembrou aos técnicos adua-

neiros que "não seria a pri-
meira reunião que teriam 
com os órgãos sociais, não 

só para tratar destas matérias 
como de outras que acharem 
necessárias".

MRG Metals confirma minerais pesados em Gaza
A empresa mineira australiana MRG Metals anunciou, re-

centemente, que resultados de um estudo dos seus depósitos de 
Nhacutse e Poiombo, na província de Gaza, no sul de Moçam-
bique, mostram que contêm areias minerais pesadas de grau 
muito elevado e compatível com JORC (o código australiano 
para relatar recursos minerais) para os dois depósitos.

O licenciamento 
é feito após a 
emissão de carteira 
profissional pela 
Câmara dos 
Despachantes 
Aduaneiros de 
Moçambique 
e mediante a 
apresentação de 
um requerimento 
dirigido ao 
Presidente da 
Autoridade 
Tributária de 
Moçambique, 
devendo, a 
excepção daqueles 
que tiverem 
sido entregues 
para efeitos de 
candidatura a 
exame...

tiva no referente a acções de defesa 
dos interesses dos despachantes.

 “Quando nos deparamos com 
situações de infracções da parte 
dos agentes alfandegários não te-

mos quem nos defenda, uma vez 
que a CDA não faz nada. Se não 
nos dá licenças, pelo menos de-
via nos proteger, mas não é o que 
acontece”, disse.
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Crianças deslocadas ganham novas salas
A Galp e o Instituto Camões acabam de entregar 

seis salas de aulas, em duas escolas da cidade de Pemba, 
que acolhem perto de 4500 crianças, muitas das quais 
deslocadas da guerra. Trata-se da Escola Primária 
Completa Mahate e a Escola Primária Completa Carlos 
Lwanga, ambas em Mahate, que contam com mais três 
salas cada.

LAM obtém certificação IOSA pela 8ª 
vez consecutiva

A auditoria em referên-
cia avaliou a conformidade 
de 926 requisitos da IOSA, 
distribuídos por 8 vertentes, 
nomeadamente: ORG – Orga-
nização e Gestão; FLT – Ope-
rações de Voo; DSP – Con-
trolo Operacional e Despacho 
de Voo; MNT – Engenharia 
e Manutenção de Aeronaves; 
CAB – Operações de Cabine; 
GRH – Operações de Terra; 
CGO – Operações de Carga 
e SEC – Gestão de Segurança.

A renovação do certificado 
pela IOSA, programa de audi-
toria da Associação Interna-
cional de Transportes Aéreos 
(IATA), é o reconhecimento 
do empenho da equipa de pro-
fissionais dedicados da LAM, 
no cumprimento dos padrões 
estabelecidos pela indústria 

de aviação, cujos objectivos 
têm em vista a segurança 
operacional. 

O IACM - Instituto de 
Aviação Civil de Moçambique, 
autoridade reguladora nacio-
nal, desempenha um papel 
crucial na manutenção e me-

lhoria contínua dos standards 
operacionais da companhia e 
seus prestadores de serviço.

A LAM foi certificada pela 
primeira vez em 2007, tendo 
sido recertificada, sucessiva-
mente, em 2009, 2011, 2013, 
2015, 2017, 2019 e 2021.

A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A., foi reconhecida com a reno-
vação do seu certificado IOSA - IATA Operational Safety Audit, pela oitava 
vez consecutiva, sendo válido, agora, até 26 de Outubro de 2023. A auditoria 
decorreu de 5 a 9 de Julho de 2021, por 5 especialistas internacionais, creden-
ciados pela IATA-Associação Internacional de Transportes Aéreos.

BCI apoia apetrechamento de biblioteca e 
centro multimédia de Chemba 

Os livros doados irão apetre-
char o centro multimédia e a bi-
blioteca locais, logo que as obras 
em curso estiverem concluídas. 
O anúncio foi feito no encontro 
realizado com o Administrador 
do distrito, Paulo Quembo, no 
âmbito da visita de trabalho do 

PCE do BCI, que tinha em vista 
aferir o funcionamento da agên-
cia do BCI de Chemba, a 1ª e a 
única a operar neste distrito si-
tuado no extremo norte da pro-
víncia de Sofala.

Na ocasião, Paulo Quembo 
agradeceu a oferta, salientando 

que o BCI “é um grande par-
ceiro para a materialização dos 
objetivos de desenvolvimento 
de Chemba”. Desafiou, ainda, o 
Banco a continuar a estender o 
seu apoio a outros sectores vitais 
do distrito.

Desde setembro de 2015, ano 
em que foi implantada a Agência 
de Chemba, a actividade do BCI 
tem dado um impulso impor-
tante às actividades económicas 
locais, com particular incidência 
para a Agricultura, Comércio, 
Pecuária, mas também a serviços 
conexos.

Refira-se que num total de 
212 unidades de negócio em todo 
o país, o BCI conta, na província 
de Sofala, para além do Balcão 
de Chemba, com mais 13 unida-
des de negócio, entre as quais 3 
Centros BCI Exclusivos, nomea-
damente na cidade da Beira e nos 
distritos de Dondo, Nhamatan-
da, Muxungue e Cheringoma.

O presidente da Comissão Executiva do BCI, Francisco Costa, anunciou, na manhã de 
quarta-feira (16), a doação de meios diversos como computadores, obras literárias e 
um apoio financeiro no valor de duzentos mil meticais, à Administração do distrito 
de Chemba, numa acção que se insere no quadro do programa de responsabilidade 
social do Banco.

A partir destes serviços, os 
clientes do Access Banktêm 
a possibilidade de efectuar 
diversas transacções a partir 
de qualquer lugar e sempre 
com a qualidade transaccional 
salvaguardada. 

Com uma forte aposta na 
digitalização e na moderniza-
ção de produtos e serviços, 
o Access Banké, assim, reco-
nhecido pelo mérito e pelo 
trabalho desenvolvido na 
área da inovação e das novas 
tecnologias.

Ainda recentemente, 
tornou-se o primeiro Ban-
co moçambicano a adoptar 
a tecnologia Contactless nos 
seus cartões e POS. Trata-se 
de uma modalidade inovadora 
que permite aos clientes efec-
tuarem pagamentos de baixo 
valor, aproximando apenas o 
cartão de débito, crédito ou 
pré-pago a um terminal de pa-
gamento adaptado para efec-
tuar a transacção, sem neces-
sidade de introduzir o código 
pessoal.

Os prémios ‘Best Acqui-
sition Bank – Mozambique 
2021’e ‘Best Digital Bank – 
Mozambique 2021’atestama 
robustez e a dinâmica do ban-
co, apesar de este estar a ope-
rar no mercado moçambicano 

há apenas um ano. A revista 
International Finance premeia 
as entidades que mais se des-
tacam pela qualidade dos seus 
produtos e serviços, através de 
um processo de análise condu-
zido por uma equipa de peri-
tos internacionais qualificados.

A aquisição do BancABC 
representou um passo signifi-
cativo para o sector da banca 
no mercado nacional e conso-
lida a estratégia alargada que o 
Access Bank tem para África.

Com esta compra, o Ac-
cess Bank posicionou-se como 
um dos 7 maiores bancos em 
Moçambique, passando a de-
sempenhar um papel de maior 
impacto no crescimento da 
economia do país.

Para Marco Abalroado, 
Administrador-Delegado do 
Access Bank Mozambique, “é 
uma honra receber estes ga-
lardões internacionais logo no 
primeiro ano em que o banco 
começou a operar em Moçam-
bique. Estes prémios deixam-
-nos muito orgulhosos porque 
reconhecem todo o nosso tra-
balho, empenho e qualidade 
para sermos ainda mais fortes 
e estarmos mais próximos dos 
nossos clientes com as melho-
res soluções”, referiu o mesmo 
responsável.

Access Bank distinguido com 
prémios internacionais 

O Access Bank Mozambique foi distinguido, pela 
conceituada revista International Finance, com 
os prémios ‘BestAcquisitionBank – Mozambique 
2021’e ‘Best Digital Bank – Mozambique 2021’. Com 

estes galardões, o banco é reconhecido, respectivamente, pela 
operação de aquisição do BancABC Moçambique e pela quali-
dade dos serviços prestados aos seus clientes, nas plataformas 
digitais de que dispõe, nomeadamente o Internet Banking, 
Mobile Banking, WhatsApp Banking, Facebook Banking, Car-
tões e USSD.

NEGÓCIOS
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ECONOMIA

PUBLICIDADE

Entre Janeiro e Dezembro do ano passado, Segundo o Relatório 
de Execução Orçamental (REO) do ano de 2021, o Governo 
mobilizou cerca de 370.5 mil milhões de meticais. Do valor em 
alusão, o Executivo gastou cerca de 365 bilhões de meticais.  

Se por um lado, o Governo, através da Autoridade Tributaria de Mocam-
bique, arrecadou uma receita de 266.7 biliões de meticais, por sinal um 
crescimento de 13.4% em comparação com 2020. Por outro, as empresas 
concessionárias de diferentes infra-estruturas seguiram a tendência dos 
últimos anos, ou seja, diminuíram a sua cobrança para fisco.

“A execução do Orçamento 
do Estado de Janeiro a Dezembro 
de 2021 reporta uma mobilização 
de recursos no valor de 370.500,9 
milhões de Meticais, equivalente a 
97,9% da previsão, e uma realiza-
ção da despesa total de 356.699,6 
milhões de Meticais, corresponden-
te a 94.2% do Orçamento Anual. 
O nível de execução da despesa de 
Funcionamento alcançou o equiva-
lente a 100.0% do Orçamento para 
o Ano, tendo o Investimento atin-
gido o correspondente 74,6% do 
programado, sendo 100.0% na com-
ponente interna e 58,8% na compo-
nente externa”, lê-se no relatório de 
Execução do Orçamento do Estado 
tornado público pelo Ministério da 
Economia e Finanças.

  Entre Janeiro e Dezembro de 
2021, a Despesa de Funcionamento 
seguiu a tendência dos últimos anos, 
ou seja continuou a crescer em de-
trimento da Despesa com o Inves-
timento. No período em alusão, o 
Executivo gastou cerca de 245.3 mi-
lhões de meticais na função pública, 
por sinal um crescimento de 4.1% 
em comparação com igual período 
de 2020.

 “O crescimento registado na 
rubrica de despesas com o pessoal, 
explica-se pela introdução de diver-
sos Actos Administrativos (novas 
fixações, atualizações, promoções, 
progressões e mudanças de carreira 
ocorridos no segundo semestre de 
2020, cujo impacto se reflete nas fo-
lhas de salário do exercício económi-
co em análise, e de outros Actos Ad-
ministrativos que não tinham sido 
previstos no respectivo exercício”, 
explica o Ministério da Economia e 
Finanças.

 A Despesa de Investimento, 
por sua vez, de acordo com o Re-
latório de Execução de Orçamento 
do Estado – Janeiro a Dezembro de 
2021,  atingiu no período em análise 
o montante de 64.213,7 Milhões de 
Meticais, equivalentes a 77,6% do 
Orçamento anual, sendo 33.034,2 
milhões de Meticais na componen-
te interna e 31.179,5 milhões de 
Meticais na componente externa, 
correspondentes respectivamente a 
100,0%, e 62,7%, da dotação anual.

 O Ministério da Economia e 
Finanças refere ainda que a despesa 
com investimento sofreu um decrés-
cimo de 13%.

Empresas concessionárias tendem a contribuir menos 
para o fisco nos últimos anos

Relaxamento das medidas restritivas 
motiva sector privado

Com a eclosão da pandemia da covid-19, foram anun-
ciadas algumas medidas restritivas com o objectivo de 
conter a propagação e o sector da hotelaria e turismo 
foi um dos que mais sentiu os impactos da pandemia 

viral. Recentemente, apoiando-se na curva descendente do nú-
mero de novas infecções, internamentos e óbitos, o Presidente 
da República decidiu relaxar as medidas de prevenção da pro-
pagação da pandemia viral. O  Presidente do Pelouro de Turis-
mo, Hotelaria e Restauração da CTA, Muhammad Abdullah, 
considera este o momento certo para a retoma daquele sector.

Das medidas anunciadas pelo 
Chefe de Estado destacam o fun-
cionamento dos hotéis para as 
23 horas e da praia para as 18h. 
Aliás, Filipe Nyusi colocou igual-
mente um ponto final ao recolher 
obrigatório.

De acordo com Muhammad 
Abdullah, presidente do Pelouro 
de Turismo, Hotelaria e Restaura-
ção da Confederação Moçambica-
na das Associações Económicas, 
é uma "lufada" de ar fresco'', uma 
vez que a maior mobilidade gera 
oportunidades de turismo.

 “Neste momento, temos de 
focar todos os nossos esforços na 
criação e implementação de meca-
nismos de apoio à retoma das em-
presas do nosso sector. A decisão 
de relaxamento vem sem dúvida 
no momento certo. Para o sector 
do Turismo, constitui uma lufada 
de ar fresco e uma oportunida-
de real para a retoma do sector. 
O fim do recolher obrigatório, o 
alargamento de horários e a per-

missão do aumento do número de 
pessoas em eventos são factores 
que automaticamente aumentam a 
confiança e optimismo no sector, 
porque trazem maior mobilidade”, 
frisou Muhammad Abdullah.

Para recuperar o tempo perdi-
do, o pelouro do turismo pretende 
implementar vistos online, promo-
vendo Moçambique a nível nacio-
nal e internacional. “É essencial, 
enquanto sector, aproveitarmos 
todas as oportunidades que tiver-
mos. Esta é seguramente uma de-
las e por isso vamos, todos juntos, 
trabalhar para alcançar resultados 
importantes, não só para o nosso 
sector, mas para a economia do 
país no geral”, declarou Abdullah.

Nyusi vende gás de Moçambique em Doha
O Presidente da República, Filipe Nyusi, participa, de 21 a 

22 de Fevereiro de 2022, em Doha, no Estado do Qatar, no Fó-
rum dos Países Exportadores de Gás (GECF). A organização 
tem como principal objectivo a troca de experiências e infor-
mações. Na deslocação, Nyusi faz-se acompanhar pelo ministro 
dos Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela.

 Em 2021, no global das Re-
ceitas do Estado destacam-se os 
Impostos sobre Rendimentos, 
com 40,9%, Impostos sobre Bens 
e Serviços, com uma contribuição 
equivalente a 37,9%, seguidos pelos 
Outros Impostos Nacionais, Outras 
Receitas Correntes, Taxas, e as Re-
ceitas de Capital com o equivalente 
a 7,9%, 7,7%, 4,6% e 1,0% respec-
tivamente, sendo que a contribuição 
dos mega projectos cresceu 10,6 % 
em comparação com igual período 
do exercício anterior.

 “A contribuição dos Mega 
projectos atingiu o montante de 
28.382,8 milhões de Meticais, cor-
respondente a 100% da receita to-
tal cobrada e a um crescimento de 
10,6%. Relativamente a igual perío-
do do exercício anterior”.

 No exercício  económico do 
ano passado, o Governo colectou 
uma receita de 266.7 mil milhões 
de meticais. Contudo, as empresas 
concessionárias tendem a contribuir 
menos para o fisco, com excepção 
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, 
que “contribuiu com o equivalente 
a 51.0%, seguido do Corredor Lo-
gístico Integrado de Nacala, com 
23.3%, Companhia do Desenvolvi-
mento do Norte (CDN), Movitel, 
Maputo Port Development Com-
pany (MPDC), Gestão de Termi-
nais, Mozambique Community Ne-
twork ( MCNet), Central Solar de 
Mocuba(Cesom), Wing Koon, Insti-
tuto Nacional de Comunicações de 
Moçambique e a Security Mozambi-
que, com contribuições que variam 
de 0,1% a 7.6 %”

Oportunidade para a retoma do sector do turismo
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“Algumas pessoas caminham/ 
sobre a água/ Algumas pessoas 
caminham/ sobre vidros parti-
dos/ algumas pessoas caminham 

à volta dos seus sonhos/ Algumas ape-
nas continuam a cair” (Laurie Ander-
son).

 Sexo. Desporto. Trabalho. Comi-
da. Compras. INTERNET? Já todos 
sabíamos que não faltam por aí pes-
soas “matando-se” a trabalhar, a comer, 
a correr, “a copular” e mesmo a com-
prar. Mas o Séc. XX, que terminou há 
duas décadas, ainda não estava satisfeito. 
Tinha de terminar em grande estilo.

 E acabou por arranjar mais uma ma-
neira de se aproveitar das fraquezas do 
homo sapiens da classe média e classe 
média-alta, que grudou ao Computador 
até os neurónios quebrarem.

 Os viciados compulsivos na Internet 
são o último grito das “dependências in-
visíveis” da vida actual. Os psicólogos (e 
os psiquiatras) vêem cada vez mais gente 
a entrar nos seus consultórios com dis-
túrbios causados «pelo excesso de horas 
passadas em frente ao Computador», a 
falar, a desabafar, a namorar, a trabalhar, 
a jogar, a refilar e a insultar, com outras 
pessoas que povoam o “Ciberespaço” a 
fazerem o mesmo, interagindo e comu-
nicando excessivamente. 

Há utilizadores, de tal forma apanha-
dos pela Rede Mundial de Computado-
res, que passam mais de oitenta horas 
por semana lá metidos. Entram impul-
sivamente pelas madrugadas em linha 
com o resto do Mundo. No dia seguinte, 
o trabalho (ou a escola) rende menos. A 
família tem menos atenção. E por aí adi-
ante...

 A teclar, cerca de três milhões de 
moçambicanos, espalhados de Norte a 
Sul do País, já serão “viciadas” a sério 
no consumo da INTERNET, segundo 
notícias recentemente divulgadas pela 
Comunicação Social entre nós.

Chegou-se à conclusão de que pref-
erem a «rede» ao contacto directo com 
outros para construírem as suas relações 
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As Igrejas que se 
cuidem...

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

profissionais, sentimentais e de am-
izade.

 Este é um dos aspectos mais signifi-
cativos em relação “à nova” dependên-
cia.

 Ao contrário do que muitos pensam, 
as pessoas conseguem, de facto, expri-
mir-se e comunicar através do com-
putador, tal como o fazem através do 
telemóvel e também do FAX.

 A comunicação mediada por com-
putador existe e não é coisa “tão fina e 
técnica” como possa parecer à primeira 
vista.

 Há muita gente que afirma que na 
Internet, muitas vezes sob “a capa pro-
tectora do pseudónimo” (ou do anoni-
mato!), dizem aquilo que jamais dirão 
a alguém face a face. Nem mesmo ao 

psicólogo ou ao psiquiatra.
 É uma espécie de “Confessionário 

Nacional ao Domicilio”, quando não 
Internacional. Há sempre alguém invi-
sível do outro lado do ecrã disposto a 
ouvir tudo e a responder vinte e quatro 
horas por dia. 

As nossas Igrejas e os nossos Padres 
(ou os nossos Pastores, independente-
mente da Religião que seja),  definitiva-
mente, arranjaram uma nova concor-
rência neste Novo Séc. XXI.  É bom 
que se cuidem quanto antes, neste deal-
bar de 2022, pois por este andar qual-
quer dia “correm o risco” de não terem 
fiéis a assistir às suas missas ou orações. 
Nem mesmo a IURD vai escapar — 
“camuflada” que está há vários anos, 
com outra “roupagem” e designação... 

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de 
educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um  valor 
acessível. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através 
dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

PUBLICIDADE
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O teatro principal ocorreu, semana passada, 
na sala da BO, em Maputo. Havia ali gran-
des actores, do lado da política (um anti-
go Presidente da República), do judiciário 

(um juiz em carreira e um Ministério Público geral-
mente brilhante) e, naturalmente, da imprensa, que fez 
uma cobertura, com relativos comentários, totalizan-
te. Foi um exercício de democracia, pois todo o país 
viu e comentou o psicodrama moçambicano digno do 
dramaturgo norueguês Ibsen. Entretanto, longe de ser 
uma “casa de bonecas”, tratou-se de uma guerra de 
ciclopes, em que poderes e pessoas diferentes se di-
gladiaram, com inclusive alusões contínuas aos demais 
actores cujos espectros vagueavam naquela sala, com 
tanto de misterioso desligamento energético.

Mas não é deste teatro que interessa aqui falar. Toda 
a gente viu o espectáculo e o interpretou à sua maneira, 
pouco, portanto, é necessário acrescentar. Muito mais 
longe, num teatro de periferia, está-se nesses dias en-
cenando um drama digno do melhor Brecht. Este dra-
ma se chama Vale, o teatro fica na província de Tete, e 
seus actores são protagonistas de diferentes origens e 
possibilidades económicas e sociais, com, no meio, um 
realizador, o Estado moçambicano, que até hoje não 
conseguiu dirigir devidamente os vários intérpretes.

Quando a brasileira Vale entrou em Tete, as expec-
tativas eram elevadas: Lula estava no Palácio do Planal-
to, em Brasília, e Guebuza na Ponta Vermelha, a crise 
dos dois países ainda estava muito longe de acontecer e 
toda a área de Moatize e arredores parecia beneficiar de 
um investimento que se previa lançar as bases para um 
verdadeiro boom da economia da região.

A Vale investiu não apenas no carvão, mas também 
no Corredor Logístico de Nacala, com mais de 900 
quilómetros de linha férrea passando por Moçambi-
que e Malawi. Um empreendimento significativo, que 
entretanto sempre resultou em questões sociais e hu-
manas relevantes: comunidades pouco envolvidas nas 
escolhas empresariais (com reações importantes, como 
no caso dos olheiros), papel do Estado moçambicano 
desequilibrado em favor do investidor estrangeiro ao 
invés das comunidades que deveria proteger, sentenças 
da justiça moçambicana (neste caso o Tribunal Pro-
vincial de Tete) a estabelecer o pagamento de multas 
salgadas (cerca de 158 mil dólares) por parte da Vale, 
em favor das comunidades locais (nomeadamente 48 
camponeses), devido à construção de uma barragem 
que impedia a estas últimas a sua deslocação para as 
localidades vizinhas.

As lutas, porém, não terminaram: com efeito, a Vale 
resolveu completar a sua exit strategy mediante a venda 
da mina de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala 
por 270 milhões de dólares à sociedade Vulcan Mine-
rals, uma controlada da indiana Jindal, que já opera em 
Moçambique com a mina de Chirodzi. Uma decisão de 
certa forma lógica, que corta definitivamente a tentativa 
brasileira de instalar um domínio quase que monopolís-
tico no Corredor de Nacala, com a integração da pro-
dução e venda de carvão, o Corredor logístico de Na-
cala e a produção de commodities agrícolas, previstas 
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no já fechado programa ProSavana. Entretanto, 
apesar das declarações formais, a Vale tem ainda 
pendentes que tem de honrar, e que um grupo 
de organizações da sociedade civil (primeira as-
sinante a ADECRU) recordou mediante uma 
carta aberta ao Ministro dos Recursos Minerais 
e Energia, datada 17 de Fevereiro de 2022. A 
carta pretende acionar o bloqueio da supramen-
cionada venda, até quando os pendentes – mui-
tos dos quais ainda à espera de julgamento na 
justiça moçambicana, quer em Maputo, quer em 
Tete – não forem resolvidos. Além disso, os as-
sinantes exigem que o Ministério dos Recursos 
Minerais forneça (ou obrigue a Vale a fornecer) 
dados públicos sobre os memorandos de enten-
dimento e os planos de reparação e restauração 
das condições de vida das comunidades locais, 
dos rios, solos e das demais áreas degradadas e 
das infra-estruturas de comunicação deteriora-
das pela passagem de meios pesados, mandan-
do realizar estudos sobre o impacto social e am-
biental das actividades levadas a cabo pela Vale.

Cada um pode ter o posicionamento que 
quiser sobre a carta; entretanto os assuntos le-

vantados pela ADECRU e seus parceiros são 
extremamente sérios e merecem uma atenção 
especial. Estamos diante de danos ambientais 
largamente acertados (inclusive, como recorda-
do acima, pelas autoridades de justiça de Mo-
çambique), de violações dos direitos humanos 
também notórias e que merecem pelo menos 
um aprofundamento por parte do governo mo-
çambicano, cujo dever principal não é garantir 
dividendos a esta ou aquela empresa privada, 
mas sim tutelar os seus próprios cidadãos a 
partir dos mais fracos.

É neste outro teatro de periferia que com-
panhias pequenas, com poucos meios e recur-
sos tentam desafiar intérpretes bem mais po-
derosos e famosos. Espera-se que a disputa em 
curso se possa ser acompanhada devidamente 
pelos medias moçambicanos, assim como foi 
feito pela série teatral-televisiva da BO; e tam-
bém deseja-se que o governo consiga, desta 
vez, ser aquele realizador capaz de orientar os 
vários actores, segundo o roteiro estipulado 
pelo art. 11 da Constituição, baseado no prin-
cípio da justiça social.
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Luca Bussotti

A esquina do sociólogo Um teatro diferente. 
A Vale, sua venda e os 

direitos das comunidades

Nos canais de Desporto 
A Partir de 11 de fevereiro

Copa das Confederações Liga dos Campeões
 Africanos
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              Obre o julgamento das dividas ocultas 
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Terminou à 18.02.20122, a produção 
de provas no julgamento às dívidas 
ocultas, que vinha a decorrer na tenda 
instalada na Cadeia de Máxima Segu-

rança, vulgo BO.
A Nova Democracia, repositório dos altos in-

teresses populares, ao longo destes mais de 5 me-
ses foi acompanhando atentamente o desenrolar 
dos assuntos, os papéis de cada interveniente e 
acção das instituições do Estado ali representa-
das, como prestou atenção especial, sobre o pa-
pel e formas de actuação de cada sujeito, adstrito 
a cada objectivo no julgamento.

Sem ajuizar ou tirar conclusões sobre o que 
seja que for decidido sobre cada enredo e papeis 
nas cenas da tenda, um denominador comum:

Somos dirigidos por um grupo de sujeitos 
que perderam a noção do justo, do legal, e cap-
turaram as instituições do Estado para delinquir, 
enquanto o povo é sujeito a pobreza e a miséria 
colectiva produzida e encabeçada por estes ter-
roristas financeiros acampados no estado.

O que a Nova democracia e o povo Moçambi-
cano não entende é: 

Como o crime organizado, a corrupção, o 
nepotismo, o grupismo em suma, terá arrastado 
o judicial e até que ponto, aquela instituição ainda 
tomada como tal  age feito molhada, diante de ta-
manha aberração e crimes? Como Moçambique 
pode ter chegado a tanto?

No princípio o julgamento fez-nos acreditar 
que, provavelmente seria exercido o direito num 
contexto em que a sociedade está sedenta de ex-
emplos de justiça, e quando a apareceu um juiz 
jovem e uma procuradoria jovem, ficou a possibi-
lidade da crença que haveria algum interesse, era 
o tempo,de algum sector do Estado e do Judicial, 
em tornar o mais polémico processo criminal 
no país, no primeiro exemplo de jurisprudência, 
onde todo e qualquer criminoso relacionado ao 
caso teria ocasião de se pronunciar e deixar uma 
imagem mais lavada, da situação do Governo do 
dia e das instituições públicas do direito judicial 
Moçambicano e a correspondente reparação do 
dano e assiste-se, a um "Cambalacho" judicial, 
próprio de sociedades do crime e viciadas do nar-
cotráfico do mundo fora.

 Como a sociedade judicial nacional se en-
tregou, a tal ponto de envergonhar toda a classe 
profissional, por causa de um punhado de crim-

inosos descartáveis se a classe assim o pretend-
esse?

Ainda assim acreditamos na possibilidade de 
um revés a medida que os termos e as situações 
pareciam remeter para o esclarecimento verda-
deiro do calote, para a indicação certa do do-
micílio dos dinheiros desviados, assistimos a uma 
novela  comicionistas, que tendo sido chamados 
para o baile, tomaram das garrafas do vinho que 
ninguém mais queria e saíram embriagados a in-
sultar na via pública a quem encontrassem.

Alguma instituição do poder judicial superior 
a aquele tribunal terá ficado satisfeito, realizado e 
pode fazer uma avaliação positiva daquele teatro, 
em que os  criminosos a cima desfilam nas arté-
rias da capital, e continuam venerados e tratados 
por excelências?

 A quem servem os tribunais e o ministério 
público em Moçambique e porquê?

Quanta vergonha os cidadão representantes 
destas instituições estão despostos a suportar e 
até aonde? O que esperam que as pessoas que 
convosco deveriam aprender estariam a pensar 
de vós, porque quando isto terminar seguramente 
voltarão a ensinar, ensinarão qual dos direitos? 
Da jurisprudência ou este a que aperfeiçoaram 
com tanta pompa e circunstância e para quê?  

Tudo que se assistiu não passou de encena-
ção e o direito se envergonhou nas mãos destes 
concidadãos a quem tendo sido confiada a mais 
penosa missão revolucionária e patriótica, ven-
deram-se a galardões e palmadinhas nas costas, 
diante da desgraça do povo Moçambicano e do 
fruto da burla em juízo.

Assistimos o esforço dos outros profissionais 
de fazedores da classe que igualmente envergon-
hados tentaram fazer o último grito de suspiro, 
para que o crime tenha respostas e assistiu-se a 
um judicial decidido a defender a chefia da gang 
em detrimento do direito.

 Porquê estudar direito, se de casa podemos 
seguir e chegar a um tribunal e determinar quem 
continua a tomar vinhos e caviar e quem vai a 
Língamo? Para quê? 

Quem defraudou Moçambique?
Os tribunais, o judicial, os criminosos que cap-

turaram o Estado e a instituição pública, quem?
Temos judicial em Moçambique que proteja o 

interesse nacional?
Temos instituições isentas e comprometidas 

com a verdade e a justiça?
Haverá em Moçambique alguma entidade dig-

na agindo de forma justa e equilibrada em nome 
dos Moçambicanos?

Finalmente hoje chegou- se a um beco sem 
saída em que nem a piada e nem o sarcasmo dos 
titulares na tenda pude comover a uma criança.

Seguramente este julgamento  confunde o di-
reito   sobre as  nuances e perdera-se o senso de  
justiça e equilíbrio entre as leis e as atitudes dos 
seus praticantes. 

Moçambicanos!
Não dá para assistir a isso e ainda julgar que 

é possível reciclar o sistema para dar respostas 
políticas que salvem, a nossa nação e harmoni-
zem Moçambique para o desenvolvimento.

Chegou-se ao fundo do poço em que até os 
seus militantes preferem amnésia e alguns carras-
cos para ir soltando ruido no espaço social da 
comunicação, mas todos eles estão convictos que 
empurraram Moçambique para o abismo, ao tol-
erar que corruptos  fossem indicados para dirigir 
qualquer coisa que fosse em nome dos Moçam-
bicanos.

Estão todos num beco sem saída e povo pre-
cisa reagir: para resgatar a independência nacio-
nal terrivelmente minada pela gangue do poder. 
É preciso que o povo assuma esse sacrifício com 
uma data de prazo de validade determinada, de-
pois da qual se livrará de todo este lixo público a 
frente dos destinos de Moçambique.

Os moçambicanos precisam erguer-se e com-
bater sem complacência este cancro em fase 
terminal, para que mais moçambicanos não se 
infectem mais ainda desta  contagiosa doença 
política.

Precisam os Moçambicanos tomar a coragem 
necessária e dizer basta!

Não faz mais sentido porque outro corrupto 
certamente está a ser preparado para defraudar 
resultados eleitorais e continuar a defender estes 
malfeitores e terroristas no poder que desgraçam 
o povo.

Precisa o Povo iniciar a marcha já e não se 
deixar intimidar por qualquer tirano quer através 
da mostra de força ou tentativa ou ainda ludibrio. 
Organizemos a luta

Saudações combativas
TEMPO DE VENCER!

Quem defraudou 
moçambique: criminosos 
que capturaram o estado? 

Ou tribunais ?
Salomão Muchanga
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ÁFRICA 

União Europeia reitera disponibilidade de 150 mil milhões 
para apoio à África

Os líderes dos países da União Africana (UA) e 
seus homólogos da União Europeia (UE) com-
prometeram-se, semana finda, a relançar a rela-
ção entre os dois continentes, com uma agenda 

concentrada em temas de segurança, saúde, estabilidade e 
investimentos.

"É um novo começo para 
uma associação renovada. 
Espero discussões frutíferas 
em todos os temas, tais como 
segurança, luta contra o ter-
rorismo e financiamento das 
economias africanas", projec-
tou ao chegar ao local das reu-
niões, o presidente do Senegal 
e da União Africana, Macky 
Sall.

Na abertura, o presidente 
do Conselho Europeu, Char-
les Michel, disse que ninguém 
pretendia tratar "desses temas 
como de hábito", mas mostrar 
aos líderes africanos que a UE 
é o sócio mais confiável.

Por sua vez, a presidente 
da Comissão Europeia, Ur-
sula von der Leyen, disse que 

a cúpula "era uma excelente 
oportunidade para discutir 
como vamos trabalhar juntos, 
e como faremos com que nos-
sas ambições compartilhadas 
se tornem realidade".

No total, 49 dos 55 líderes 
africanos participaram do en-
contro em Bruxelas, com uma 
agenda ambiciosa para definir 
uma nova associação entre as 
partes.

A cúpula acontece median-
te um inédito sistema de me-
sas redondas temáticas, para 
evitar as cansativas sessões de 
discursos e permitir "inter-
câmbios mais vivazes" e direc-
tos entre os líderes.

A última cúpula entre eu-
ropeus e africanos data de 
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Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com

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);

2017 e, desde então, as rela-
ções azedaram por problemas 
relacionados com a migração, 
disputas por acesso às vaci-
nas anti-convid e uma série de 
golpes de Estado na África.

Para os líderes africanos, 
a luta contra a pandemia de 
coronavírus é uma prioridade 
e eles já manifestaram sua de-
cepção pelo que consideram 
uma distribuição injusta de 
doses.

A UE é o maior expor-
tador de vacinas do mundo 
e afirma ter enviado mais de 
400 milhões de doses através 
da iniciativa mundial de inter-
câmbio de vacinas COVAX. 
Além disso, promete entregar 
à África 450 milhões de doses 
adicionais para meados deste 
ano.

A Europa busca aumentar 
o financiamento para ajudar a 
viabilizar os sistemas de saúde 

do continente africano e pro-
meteu 1 bilhão de euros para 
impulsionar a produção futura 
de vacinas na África.

A UE tem como objectivo 
convencer os líderes africanos 
de que a Europa é seu aliado 
de maior confiança, com o 
lançamento de uma iniciativa 
de investimentos de 150 bi-
lhões de euros para os próxi-
mos anos, destacando o sector 
de infra-estruturas.

Trata-se da primeira fase 
do ambicioso plano que a UE 
denomina Global Gateway: 
um gigantesco plano de inves-
timento de alcance global de 
aproximadamente 300 bilhões 
de euros destinado a competir 
com a iniciativa chinesa co-
nhecida como Nova Rota da 
Seda.

Não obstante, os detalhes 
do plano continuam sendo va-
gos e os Estados-membros da 
UE continuam discutindo so-
bre quanto será a contribuição 
para um pacote inicial.

África do Sul regista aumento de raptos
A África do Sul registou um aumento do número de raptos de-

nunciados à polícia nos últimos três meses de 2021, com 85 casos de 
pessoas sequestradas por resgaste, a maioria em Gauteng, anunciou a 
Polícia Sul-Africana (SAPS). De Outubro de 2021 a 31 de Dezembro 
de 2021, o número de raptos no país aumentou 35.7%, de um total 
de 1.919 casos, em 2020, para 2.605 casos no ano passado.

Nos próximos sete anos



2120 22 DE FEVEREIRO DE 2022 22 DE FEVEREIRO DE 2022

SAÚDE E GÉNERO

Entre a vergonha e a proibição de parceiros

Em Moçambique, mais da metade da popu-
lação adulta é analfabeta e as mulheres são 
as que mais contribuem para esta taxa. Com 
vista a reverter este cenário, o governo e as 
organizações da sociedade civil adoptam 

várias estratégias para promoção da educação de adultos, 
contudo a sua retenção nos programas de alfabetização é 
muito baixa devido a vários factores como a vergonha, o 
medo de estigma e por vezes a proibição dos próprios par-
ceiros, com medo de serem traídos.

Dados recentemente pu-
blicados pelo Instituto Na-
cional de Estatística mostram 
que a taxa média de analfabe-
tismo entre a população adul-
ta do país situa-se à volta de 
53.6%, sendo mais elevada 
nas zonas rurais (65.7%) do 
que urbanas (30.3%), e mais 
saliente nas mulheres (68%) 
do que nos homens (36.7%). 
Entre os jovens, a situação 
é alarmante, com taxas de 
37.9% para a faixa etária de 
15 a 19 anos (48% entre as jo-
vens mulheres) e 50.7% para a 
faixa etária de 20 a 29 anos de 
idade (61.1% entre as jovens 
mulheres).

Isso acontece numa altura 
em que o sistema formal de 
ensino não consegue absorver 
todas as crianças em idade es-
colar, deixando de fora cerca 
de 50% das crianças, de acor-
do com o Movimento Edu-
cação para Todos (MEPT), o 
que constitui uma fonte per-
manente de crescimento da 
população analfabeta no país.

Como se tal não bastasse, a 
taxa de abandono da rapariga 
na escola continua alta devido 
a vários factores socioeconó-
micos e até políticos.

Para Clotilde Noa, gestora 
do programa Prioridade de 
Educação e Direitos das Mu-

lheres da Actionaid Moçam-
bique, os dados estatísticos 
podem significar que, apesar 
das iniciativas para a equidade 
de género no sector da edu-
cação, mais e mais raparigas 
não ingressam ou abandonam 
a escola, aumentando o gru-
po de mulheres analfabetas ao 
longo dos anos.

“As questões de alfabeti-
zação em Moçambique conti-
nuam um desafio e a paridade 
de género neste sector ainda 
continua longe de ser alcança-
da, por isso as taxas de anal-
fabetismo entre as mulheres 
continuam elevadas e para 
reverter este cenário é impor-
tante assegurar que os pro-
gramas de alfabetização con-
tribuam para o aumento das 
habilidades que satisfaçam as 
necessidades imediatas dos 
participantes com vista a gerir 
as suas expectativas e retê-los 
até ao fim dos programas”, 
afirmou. 

Foi para satisfazer as ne-
cessidades imediatas dos par-
ticipantes e poder contribuir 
para a redução de do número 
de mulheres analfabetas no 
país que a Actionaid Moçam-
bique introduziu o curso de 
alfabetização de adultos, com 
foco para mulheres das comu-
nidades rurais, de diferentes 
estados civis (solteiras, casa-
das e em união de factos), sem 
escolaridade básica e que se 
dedicam fundamentalmente a 
agricultura de subsistência em 
menor escala, de rendimento, 
a pesca, corte e venda de le-
nha, de carvão ou pequenos 
negócios.

“Os cursos de alfabetiza-
ção resultam da abordagem 
do Reflect que consiste no em-

Continuam baixos os níveis de retenção de mulheres 
em programas de alfabetização

Mulher linchada “por espalhar cólera”
Uma cidadã de 30 anos de idade foi linchada no dis-

trito de Morrumbala, acusada de ser responsável pela pro-
pagação da cólera, e não estão claras as motivações que 
levaram a população a concluir que a vítima espalhava 
cólera pelo distrito, uma das doenças mais predominantes 
naquela parcela do país. E este não é o primeiro caso de 
boato a terminar em tragédia na província de Zambézia. 

poderamento comunitário a 
partir de uma perspectiva de 

problematizar as relações de 
poder e de percepção social 

da realidade local”, explicou a 
gestora.

Marta Bernardo, residente 
na comunidade de Mussekes-
sene, no distrito de Mocuba, 
na província da Zambézia, faz 
parte de um dos círculos do 
Reflect da sua comunidade, já 
com 46 anos de idade, sentiu 
a necessidade de saber ler e 
escrever, para que não conti-
nuasse dependente dos seus 
familiares para gerir seus lu-
cros vindos da agricultura de 
subsistência e pudesse se co-
municar com seus clientes.

“Sou a terceira e última fi-
lha dos meus pais e todos não 
tivemos acesso à educação, 
visto que meus pais simples-
mente preocupavam-se em 
nos levar para a machamba e 
nos ensinar tarefas domésticas. 
Ao longo do tempo, fui cres-
cendo e senti a necessidade de 
aprender a ler e escrever, mas 
como já era adulta tinha vergo-
nha de frequentar uma escola, 
e por muito tempo consegui 
esconder que não sabia ler e 
nem escrever”, revelou.

Marta conta que a dada 
altura já era difícil esconder 
que era analfabeta, mas a ver-
gonha, o estigma e o medo a 
impediam de alcançar o seu 
sonho. Certo dia, um facilita-
dor convidou-a para fazer para 
dos círculos do Respect.

“Quando cheguei ao círcu-
lo, vi que várias mulheres que 
eu conhecia e que acreditava 
que sabiam ler e escrever tam-
bém participavam do curso de 
alfabetização, facilmente me 
abri e aos poucos fui apren-
dendo”, disse.

Parceiros contribuem para 
desistência da mulher à 

alfabetização

Contrariamente a Marta, 
há mulheres que até iniciam 
o curso de alfabetização, mas 
as adversidades da vida e de-
mais factores fazem com que 
estas não concluam os ciclos 
de aprendizagem, reduzindo 
assim os esforços do governo 
e das organizações da socieda-
de civil na promoção do bem-
-estar social e na redução da 
pobreza.

É o caso de Ester Marcos 
(nome fictício), de 38 anos de 
idade, residente no distrito da 
Manhiça, na província de Ma-
puto, que participou durante 
duas semanas em quatro ses-
sões, mas infelizmente o seu 
esposo a proibiu de continuar 
com as sessões, alegando que 
esta não participava das ses-
sões, mas aproveitava-se do 
momento para ter momentos 

de lazer com as amigas.
“Decidi participar dos cír-

culos porque enfrento difi-
culdades para ler um simples 
nome, preciso da ajuda de ter-
ceiros para lerem mensagens 
que vão entrando no meu ce-
lular e responderem. Por ve-
zes, meus filhos ensinam-me 
algumas coisas, já que meu 
marido me proibiu de frequen-
tar os círculos, mas não chega 
a ser muito proveitoso, visto 
que eles também ainda estão 
no ensino primário básico, e o 
que mais me incomoda é saber 
que tem um lugar onde pos-
so aprender facilmente, mas 
sou proibida de frequentar”, 
lamentou.

Quando questionada sobre 
a necessidade de negociar com 
o seu esposo para que este o 
deixe terminar o ciclo respon-
deu “tentei por várias vezes 
fazer com que ele me deixas-
se frequentar os círculos, mas 
sempre que toco no assunto 
brigamos e ele diz que eu devia 
ter aprendido a ler e escrever 
quando criança, mas infeliz-
mente, segundo meus pais, no 
bairro onde cresci não tinha 
uma escola próxima e como eu 
era a única filha deles temiam 
que algo me acontecesse no 
caminho”, desabafou.

“Já era adulta e tinha vergonha de frequentar uma escola”

Neila Sitoe
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DESPORTO

Moçambique é um país com muitos talentos 
no que ao desporto diz respeito. Contudo, 
a falta de investimento tem condicionado 
sobremaneira o desenvolvimento de muitas 

modalidades desportivas. Com o intuito de dar mais visibi-
lidade aos atletas moçambicanos, acaba de nascer no país 
o Txaya MMA Moz, que vai organizar no próximo dia 26 
de Fevereiro, em Maputo, o primeiro campeonato de Artes 
Marciais Mistas (MMA na sigla em inglês) no país, deno-
minado Txaya Fighting Championship, uma prova que vai 
contar com a participação de 48 atletas provenientes de vá-
rias disciplinas de artes marciais. Em entrevista exclusiva 
ao Evidências, o presidente do Txaya Moçambique, Nuno 
Rodrigues, avançou que um dos principais objectivos des-
ta iniciativa é colocar lutadores moçambicanos na rota do 
UFC, a maior competição internacional de MMA.

O MMA é a sigla para 
Mixed Martial Arts, ou em 
português, “Artes Marciais 
Mistas”. As MMA são artes 
marciais que incluem golpes 
de luta em pé e técnicas de 
luta no chão. O MMA é uma 
modalidade de luta em que 
os praticantes não precisam 
seguir necessariamente um 
estilo específico de luta e pos-
sibilita ao praticante utilizar 
qualquer golpe, de qualquer 
arte marcial, como boxe, jiu-
-jítsu, karatê, judô, muay thai, 
entre outras, por isso o nome 
de Artes Marciais Mistas.

A Estação dos Caminhos 
de Ferro de Moçambique, 
considerada como a terceira 
mais linda do mundo, será 
palco, no próximo dia 26 de 
Fevereiro corrente, da pri-
meira competição oficial das 
Artes Marciais Mistas no país. 
Nuno Rodrigues garante que 
o projecto veio para ficar, 
com vista a impulsionar a prá-
tica desta modalidade no país.

O projecto Txaya Fighting 
Championship foi lançado em 
Novembro de 2021 por um 
grupo de amigos fanáticos 
por modalidades de combate. 
Segundo Nuno Rodrigues, no 
processo da elaboração da ini-
ciativa estiveram envolvidas 
muitas pessoas de diferentes 
áreas, desde médicos, fisiote-
rapeutas e nutricionistas, ou 
seja, pessoas que lidam direc-
tamente com a saúde, em par-
ticular a do corpo.

"Lançámos o projecto em 
Novembro de 2021. E o pro-

cesso de inscrição foi pronta-
mente recebido pelos atletas, 
começamos a receber candi-
daturas a nível nacional e não 
só a nível internacional pelas 
nossas parcerias como a Fede-
ração Angolana de MMA e a 
Academia de MMA da Repú-
blica Democrática do Congo. 
Fizemos convites para que 
atletas destas academias pos-
sam participar deste evento. 
Recebemos candidaturas de 
atletas que praticam outras 
modalidades desde judô, kara-
tê e boxe”, disse o presidente 
do Txaya Moçambique, para 
depois acrescentar que mais 
de 700 atletas se candidata-
ram para fazer parte do cer-
tame, mas apenas foram se-
leccionados 74, uma vez que 
percebeu-se que alguns atletas 
ainda não estão preparados.

Na maioria das vezes não 
são bem vistos pela sociedade, 
até pela família, pois encaram  
esta actividade como ilícita ou 
de fomentar a violência, no 
entanto, segundo Rodrigues, é 
um desporto que existe rigor 
disciplinar, exige que o atle-
ta esteja fora do álcool e das 
Drogas.

"Nos fizemos um registo 
na MMA Internacional, fora 
a do registo do Txaya, temos 
78 atletas moçambicanos na 
maior Plataforma de busca de 
atletas do mundo, que é a Pro-
fighters, que funciona com o 
facebook e instagram dos lu-
tadores. Os atletas fazem os 
seus cadastros e os maiores 
campeonatos, as maiores ligas 

Txaya MMA Moz almeja colocar lutadores moçambicanos 
na rota do UFC

Edmilson Dove troca PSL pelo Moçambola
É oficial! O internacional moçambicano Edmilson 

Dove está de regresso ao futebol moçambicano, depois de 
cinco anos a evoluir no primeiro escalão do futebol sul-afri-
cano.  Edmilson, que perdeu protagonismo no conjunto 
sul-africano, depois da grave lesão no joelho, vai representar 
a União Desportiva de Songo nas próximas duas épocas 
desportivas.

Moçambique entra no mapa das Artes Marciais Mistas

fazem a busca e apuramento 
de atletas nesta Plataforma. 
Fizemos a gestão dos atletas, a 
captação de imagens, fizemos 
o cadastro dos atletas nesta 
Plataforma. Com isto, dá para 
perceber que é um projecto a 
longo prazo porque preten-
demos desta forma criar em 

Moçambique uma incubadora 
do MMA.

“O maior Campeonato 
do mundo desta modalidade 
é o UFC e neste exacto mo-
mento das suas seis categorias 
eles têm quatro campeões que 
nasceram no continente afri-
cano, então significa que em 

África há potencial, há força 
de vontade. Estes campeões 
são bem pagos. Tem nigeria-
nos e camaroneses que estão 
a trazer esta força para Áfri-
ca e dar esta motivação que é 
possível, precisamos de rigor, 
treinamento e disciplina”, 
revelou. 

Nuno Rodrigues, presidente dos txaias Moz

Duarte Sitoe

“Pedimos apoio para os atletas e não necessariamente para o Campeonato"
O facto de atletas de origem 

Africana estarem no pódio em 
quatro das seis categorias do 
UFC prova o potencial que o 
continente tem nesta modali-
dade. Rodrigues considera que 
Moçambique tem muitos atletas 
talentosos e quer aproveitar este 
potencial para colocar o país na 
rota do UFC.

“Colocar moçambicanos na 
mais importante competição de 
lutas é o nosso maior objectivo. 
Tivemos Eusébio, que nasceu 
em Moçambique e ganhou a 
bola de ouro. Tivemos igual-
mente a Lurdes Mutola, que ga-
nhou vários títulos no atletismo, 
temos a nossa selecção de hó-
quei, a de basquete entre outros. 
Isso dá-nos certezas claras que 
é possível, não importam quais 
sejam as dificuldades, é preciso 
ter garra, disciplina e ambição, 
tendo parceiros certos do lado. 

Queremos igualmente difundir 
a imagem da modalidade na so-
ciedade. Queremos que os luta-
dores não possam ser olhados 
como violentos, mas sim como 
atletas”, projecta.

Apesar de ser a primeira pro-
va que terá lugar no país, a or-
ganização recebeu inscrição de 
atletas estrangeiros que estavam 
dispostos a custear suas despe-
sas de alimentação e hospeda-
gem para fazer parte da com-
petição. A fonte adiantou que 
numa primeira fase a prova será 
disputada por moçambicanos, 
mas não fechou a porta à possí-
vel participação dos estrangeiros 
futuramente.

“Temos que estar prepara-
dos em todos os sentidos para 
receber este tipo de evento. 
Teremos países como a Rússia, 
Malásia, Indonésia e Tailândia 
que são referências em lutas. 

Recebemos inscrições de atle-
tas que querem custear os seus 
bilhetes de passagem, hospeda-
gem e alimentação para fazer 
parte do torneio porque não há 
oportunidade nos seus respecti-
vos países”, destaca.

Em Moçambique, muitos 
são os clubes que investem avul-
tadas somas de dinheiro em al-
gumas modalidades, mas não 
tem tido retorno. Nuno Rodri-
gues reitera que neste momento 
a maior preocupação da organi-
zação passa por investir na ima-
gem dos atletas.

De acordo com Nuno Rodri-
gues, já está em marcha a criação 
da Federação Moçambicana de 
Artes Marciais Mistas e está em 
curso uma iniciativa que preten-
de despertar, nas províncias, o 
“bichinho” por essa modalidade 
de luta para que possam formar 
grupos, clubes e associações.
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A editora moçambicana Ethale Publishing lança o 
aplicativo de venda de livros. Denominado Etha-
le Books App, a primeira plataforma digital de e-
-books em Moçambique contempla livros africanos 

em português.

O aplicativo será apresen-
tado oficialmente em Março, 
à margem do evento “Leituras 
Públicas”, onde se pretende 
convidar três autores que farão 
leitura pública dos seus textos 
e uma feira do livro.

Leitores e ouvintes po-
dem baixar o aplicativo Ethale 
Books gratuitamente na Goo-
gle Play Store, e, por agora, 
através do M-Pesa, podem 
adquirir mais de 20 títulos, en-
tre “Matigari”, de Ngugi wa 
Thiong'o, “A Greve dos Men-
digos”, de Aminata Sow Fall 
e “O Voo dos Fantasmas”, de 
Mélio Tinga.

É desde o ano passado, 
novembro, que a Google con-
ta com a App moçambicana, 
com um conjunto de 20 títulos 
iniciais e até com possibilida-
de de compra. Só que levou 
mais dois meses para obedecer 
o processo de testes e agora é 
que entra na fase da divulga-

ção.
Em entrevista com Jesse-

musse Cacinda, um dos prin-
cipais protagonistas da inicia-
tiva, soubemos que, afinal, a 
ideia não é a substituição do li-
vro físico pelo digital, mas sim 
para que haja outras opções.

“O livro digital tem a parti-
cularidade de ser barato e, por 
isso, pode chegar a mais pes-
soas que não tem possibilida-
des de adquirir o livro físico”, 
sublinha Cacinda, argumen-
tando que é um pensamento 
motivado pelas condições de 
jovens estudantes que, por 
exemplo, querem ler vários 
livros, mas não têm a possi-
bilidade de comprar todos os 
livros que são lançados.

Em breve, promete Cacin-
da, o aplicativo terá disponível 
conteúdos para adolescentes 
e jovens que terão uma média 
de 50 mts. Neste momento, a 
maioria dos livros que se po-

Ethale Books: primeira plataforma digital de 
e-books em Moçambique

dem encontrar no aplicativo 
Ethale Books custam 100mts.

O utente do aplicativo, ao 
baixar o livro, não o tem no seu 
dispositivo, mas sim fica arma-
zenado dentro da sua conta. 
E mesmo quando estiver off-
-line, é possível ter acesso ao 
livro comprado para a leitura.

“Isso nos permite assegu-
rar que não haja pirataria, por-
que se fosse para baixar o livro 
em formato PDF podiam par-
tilhar, mas isso não vai acon-
tecer porque sempre que um 
utente quiser ler deve baixar 
o aplicativo e comprar os seus 
livros”, explica Cacinda.

Os caminhos sinuosos do 
Ethale Books

De acordo com Jessemusse 
Cacinda, como editora no mer-
cado moçambicano, a Ethale 
Publishing enfrentou várias di-
ficuldades, sobretudo no que 
refere a logística do processo de 
impressão, o que, segundo ele, 
torna(va) o livro mais caro, ten-
do em conta a realidade moçam-
bicana. Por outro lado, adianta 
Cacinda, existe o problema da 
falta de cultura de leitura, mas 
ressalva, “eu não posso exigir 
apenas que as pessoas leiam sem 
que disponibilize livros para elas 

a preços que elas possam com-
prar”. E aí, prossegue, “fomos 
verificar que há maior quantida-
de de pessoas com smartphone”, 
através de um inquérito com es-
tudantes em duas Universidades 
de Nampula, que concluiu que 
cerca de 40% dos estudantes ti-
nha um smartphone.

Foi exactamente aqui que a 
equipa do Cacinda viu o poten-
cial de população que poderia 
ser conquistada no universo di-
gital.

Outro elemento motivador é 
o facto dos livros, até da Ethale, 
serem vendidos de forma digital 
em plataformas como Amazon, 
mas que não são acessíveis de-
vido às suas plataformas de pa-
gamento – Visa ou Paypal – que 
não são abrangentes.

“Foi por isso que criamos o 
nosso próprio aplicativo, que o 
modelo de pagamento seria o 
dinheiro electrónico, no caso o 
M-pesa. É assim que nós decidi-
mos desenvolver a ideia do apli-
cativo”, revela Cacinda.

O Ethale Books não será 
apenas para livros, o aplicativo 
conta ainda com um braço de 
transmissão. Mais de 50 sessões 
do canal de youtube Ethale Talks 
serão visualizados no aplicativo.

AEMO disputa Craveirinha com o mundo
A Associação dos Escritores Moçambicanos 

(AEMO) não concorda com a possibilidade de trans-
formar o prémio literário José Craveirinha em galardão 
internacional. Entretanto defende a criação de um 
prémio de âmbito universal.

Elcídio Bila/ Entre Aspas

Nyusi (re)abre o país. Espectáculos vão a mil pessoas e 
teatros a 80% da capacidade

Filipe Nyusi, num tom mais 
simpático do que há um mês, 
não deixou de apontar que, 
mesmo assim, os espectácu-
los não devem exceder mais 
de 50% da capacidade máxi-
ma dos locais onde a lotação é 
menor que os números acima 
indicados. Ou seja, o Chefe de 
Estado dizia, por exemplo, que 
se um local apenas consegue al-
bergar 200 pessoas, logo, a sua 
capacidade máxima deve ser de 
100.

A comunicação de Filipe 

Nyusi não ignorou as casas de 
artes. Teatros, cinemas, cen-
tros culturais e auditórios pas-
sam de 40% para 80% da sua 
capacidade máxima, o que irá 
permitir que mais pessoas pos-
sam contemplar exposições ou 
assistir a espectáculos e eventos 
diversos.

As medidas ontem anun-
ciadas, que pretendem garantir 
maior estabilidade dos sectores 
sócio-económicos, tomam em 
consideração a tendência favo-
rável da pandemia nas últimas 

Um alívio para as artes e espectáculos. O Pre-
sidente da República, na sua comunicação à 
nação, semana passada, reajustou as medidas 
do anterior decreto do Estado de Calamidade, 
permitindo espectáculos com 500 pessoas em 

locais fechados e 1000 em locais abertos.

semanas e irão vigorar por um 
período de 60 dias, ou melhor, 
de 19 de fevereiro até 18 de 
Abril.

“No nosso país, nas últimas 
quatro semanas, a taxa de po-
sitividade passou de 29% para 
os actuais 3%, a média diária de 
casos reduziu de 1300 para 50, 
a taxa de ocupação de camas re-
duziu de 17% para 2%, nas últi-
mas 24 horas apenas 15 doentes 
estavam internados nos centros 
de isolamento em todo o país”.

Filipe Nyusi não aban-
donou o microfone antes de 
apelar ao Sector Privado para 
explorar esta janela de oportu-
nidades para promover a pro-
dução e reanimar a economia, 
pois a doença é imprevisível, 
“pode obrigar-nos, a qualquer 
momento, a reverter as deci-

sões tomadas e queixarmo-nos 
novamente das medidas”, sem 
deixar de frisar sobre a neces-
sidade do uso da máscara em 
locais fechados e com aglome-
ração, distanciamento físico, hi-
giene das mãos e toda a restante 
ética sanitária porque “o com-

portamento individual e colec-
tivo durante os próximos dois 
meses será fundamental para 
que não voltemos a enfrentar 
cenários dramáticos que vive-
mos em vagas anteriores, pois a 
batalha ainda está longe de ser 
vencida”.

Elcídio Bila/ Entre Aspas



IDÊNCIASE60
 M

et
ic

ai
s

ÚLTIMA HORA

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 21 
de Fevereiro, Moçambique foi assolado por 
uma onda de ataques informáticos a sites 
oficiais. Vários portais do Governo ficaram 
parcialmente inoperacionais. O ataque in-

formático é atribuído a hackers iemenitas. Até ao fecho desta 
edição, na tarde desta segunda-feira, o Instituto Nacional de 
Governo Electrónico (INAGE) não havia se pronunciado e 
quando foi contactado pelo Evidências prometeu emitir um 
comunicado para esclarecer aos moçambicanos o aconteci-
mento que mostrou, mais uma vez, a necessidade de se criar 
Política e Estratégia de Segurança Cibernética Nacional.

No velho continente, paí-
ses como Portugal e Espanha 
têm sido castigados pelos ata-
ques informáticos. Entretan-
to, parece que este fenómeno 
mudou-se para o continente 
africano e Moçambique viu a 
sua resiliência testada, tendo 
o grosso dos portais de Go-
verno ficado inoperantes.

O Evidencias tentou aces-
sar alguns portais e recebeu 
a notificação de que os mes-
mos foram atacados por ha-
ckers iemenitas, sendo que 
além do título escrito em in-
glês na página aparecia uma 
foto de um homem com um 
lenço branco na cabeça car-
regando uma metralhadora.

No rol dos portais “cap-
turados” pelos hackers cons-
tam os do Instituto Nacio-

nal de Gestão de Desastre 
Naturais (INGD), Instituto 
Nacional dos Transportes 
Rodoviários (INATRO), 
Administração Nacional de 
Estradas, Ministério da Eco-
nomia e Finanças, Adminis-
tração Nacional de Estradas 
e Administração Regional de 
Águas do Sul.

O portal do INATRO 
apesar de ter sofrido um ata-
que informático e ficado ino-
peracional, o seu subdomínio 
exames.inatter.gov.mz, que 
é frequentemente usado pe-
los alunos e pelas escolas de 
condução, continuava a fun-
cionar normalmente.

O Serviço Nacional de 
Migração, Conselho Superior 
de Magistratura Judicial, As-
sembleia da República, Mi-

Hackers iemenitas demonstram fragilidade do 
Governo Eletrónico

nistério da Defesa, são outras 
instituições cujas platafor-
mas foram atacadas pelos ha-
ckers, mas depois de algumas 
horas voltaram a funcionar 
normalmente.

Enquanto os portais do 
Instituto Nacional de Ges-
tão de Desastre Naturais 
(INGD), Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários 
(INATRO), Administração 
Nacional de Estradas, Minis-
tério da Economia e Finan-

cas, Administracao Nacional 
de Estradas e Administração 
Regional de Águas do Sul so-
freram um ataque informáti-
co e ficaram inoperacionais, 
o portal do Governo, da Pre-
sidência da República, Banco 
de Moçambique, Ministério 
da Saúde, portal Covid-19, 
Instituto Nacional de Esta-
tística e Procuradoria-Geral 
da República (PGR) estavam 
operacionais.

Com intuito de precaver-

-se de possíveis ataques in-
formáticos, em 2019, o Go-
verno, através do Ministério 
dos Transportes e Comuni-
cações, deu plenos poderes 
ao Instituto Nacional de Co-
municações de Moçambique 
para elaborar uma Política e 
Estratégia de Segurança Ci-
bernética Nacional.

Entretanto, quando o 
INCM deu o pontapé de saí-
da da elaboração do projecto, 
tendo apresentado o esboço 
do mesmo do Conselho de 
Ministros, o Instituto Nacio-
nal de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (IN-
TIC) observou que a decisão 
de atribuir competências ao 
Instituto Nacional de Comu-
nicações de Moçambique era 
inconstitucional, uma vez que 
aquela era sua competência.

Contactado pelo Evidên-
cias para se pronunciar sobre 
o assunto, o Instituto Nacio-
nal de Governo Electrónico 
(INAGE) avançou que vai, 
brevemente, emitir um co-
municado para esclarecimen-
tos sobre o assunto, uma vez 
que os técnicos já trabalham 
no terreno para aferir a ori-
gem do problema que deixou 
vários portais inoperacionais.
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