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A Direcção-Geral do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) decidiu 
introduzir, à margem do Regulamento e do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, uma taxa de 250 meticais para os 

candidatos interessados em ingressar no aparelho do Estado. 
A medida, que sugere a institucionalização de corrupção 
de uma das direcções do Ministério de Interior, que muitas 
vezes é associada a extorsão, não passou desapercebida 
aos candidatos, Provedor da Justiça e a direcção máxima 
do Ministério do Interior. Em contacto com o Evidências, 
a ministra do Interior, Arsénia Massingue, não escondeu 
o seu desapontamento, tendo revelado que não esteve a 
par da cobrança e logo que tomou conhecimento instruiu 
a instituição a conformar-se com a lei. Contas feitas pelo 
jornal indicam que, ao arrepio da lei, o SERNIC encaixou 
ilegalmente  cerca de um milhão e setecentos mil meticais, 
correspondentes ao dinheiro recolhido de mais 7 mil 
candidatos. Contactado, o SERNIC afirma que foi um 
“erro” imitado de “outras instituições” e que irá proceder 
com a devolução assim que encerrar o concurso. 

O Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC), 
umas das direcções do Ministé-

rio de Interior mais conotada 
com acções que evidenciam 
corrupção estruturada, quer 

ser pioneira dos novos requisi-
tos para ingresso no Aparelho 
do Estado, que não encontram 

suporte nas leis e decretos que 
regulam a contratação de Fun-
cionários e Agentes do Estado.

DESTAQUE

Arsénia Massingue pressiona SERNIC a devolver 
pagamentos ilícitos

Instituição cobrou uma taxa de ingresso no Aparelho do Estado

Continua na pag  03

Nelson Mucandze

Em contacto com o jornal, SERNIC reconhece que foi um “erro”

Documentos interceptados na secretaria do MINT mostram que a instituição foi encurralada pelo 
Provedor da Justiça 

Ministra explicou ao Evidencias que instruiu a instituição a devolver o valor 

Filipe Nyusi exonera Leonardo Simão
O Presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou, esta 

segunda-feira, Leonardo Simão do cargo de embaixador 
enviado especial para a promoção da candidatura do país 
a membro não permanente do Conselho de Segurança da 
ONU, refere um comunicado da presidência. Simão foi res-
ponsável pela eleição confortável de Moçambique, com 192 
votos, para o biénio 2023-2024.

Sucede porém que, no referido 
anúncio, além de se exigir os 
requisitos preconizados no artigo 18 
do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado (EGFAE), 
aprovado através da Lei 4/2022, de 
11 de Fevereiro, em conjugação com 
o disposto no n.º1 do artigo 8 do 
Regulamento do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado 
(REGFAE), aprovado através do 
Decreto 28/2022, de 17 de Junho, o 
candidato deve depositar o valor de 
duzentos cinquenta meticais, não 
reembolsáveis a efectuar-se na conta 
do SERNIC n.º0005246519009 sediada 
no Banco de Moçambique. 

Recentemente, a Direcção-
-Geral do SERNIC tornou pú-
blico a abertura de um concurso 
para o ingresso no Aparelho de 
Estado, para o preenchimento 
de vagas na capital do País e nas 
restantes Direcções Provinciais 
daquele órgão. Neste momen-
to, o concurso está numa fase 
avançada.

Sucede, porém, que, no refe-
rido anúncio, além de se exigir 
os requisitos preconizados no 
artigo 18 do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Es-
tado (EGFAE), aprovado atra-
vés da Lei 4/2022, de 11 de Fe-
vereiro, em conjugação com o 
disposto no n.º1 do artigo 8 do 
Regulamento do Estatuto Ge-
ral dos Funcionários e Agen-
tes do Estado (REGFAE), 
aprovado através do Decreto 
28/2022, de 17 de Junho, o 
candidato deve depositar o va-
lor de duzentos cinquenta me-
ticais, não reembolsáveis a efec-
tuar-se na conta do SERNIC 
n.º0005246519009 sediada no 
Banco de Moçambique. 

Esta exigência apanhou de 
surpresa aos mais de sete mil 
candidatos a nível nacional, que 
não sabiam que se pagava para 
concorrer a uma vaga no Apa-
relho do Estado.

O Evidências soube que, 
para além de surpreender os 
candidatos, algumas recla-

mações foram formalizadas 
e já chegaram ao gabinete da 
ministra do Interior, Arsénia 
Massingue, que terá exortado a 
instituição, dirigida por Nelson 
Valente Rego, um destacado 
quadro do Serviço de Infor-
mação e Segurança de Estado 
(SISE), a conformar-se com a 
lei. 

Rego completou um ano na 
instituição em Outubro passa-
do e neste intervalo já se assis-
tiu a um pouco de tudo, desde 
agentes surpreendidos em es-
quemas de corrupção, de rapto 
e, agora, a manifestação de uma 
corrupção estruturada.

Lei moçambicana defende 
gratuidade de concursos

O pomo de discórdia é a au-
sência do dispositivo legal que 

possa sustentar a cobrança de 
taxas aos candidatos que pre-
tendam ingressar no Aparelho 
do Estado, sendo esta, de acor-
do com alguns documentos de 
reclamação, interceptados pelo 
Evidências, uma violação ao 
disposto na alínea g) do n.º2 do 
artigo 34 do EGFAE, que pre-
ga como uma das regras gerais 
a gratuidade do concurso.

Em carta dirigida ao Minis-
tério do Interior, o Provedor 
da Justiça reforçou a conde-
nação daquela violação da Lei, 
sustentando que a alínea b) do 
n.º2 do artigo 62 do EGFAE 
refere que são deveres espe-
ciais do funcionário e agente 
do Estado respeitar as normas 
que regulam o processo de ad-
missão, mobilidade, progressão 
e mudança de carreira do fun-
cionário.

Porque os pedidos para 
apresentação das candidaturas 
são dirigidos à ministra do In-

terior, “esta tem a obrigação de 
se conformar com a lei em re-
lação a observância dos requi-
sitos gerais para o ingresso no 
Aparelho do Estado, devendo 
suspender a cobrança do valor 
acima quantificado e, por con-
seguinte, a devolução do já co-
brado, abstendo-se desta forma 
de cobranças ilícitas e outras 
formas de corrupção, confor-
me reza a alínea a) do n.º2 do 
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DESTAQUEPM sul-coreano visita Moçambique
O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duck-soo, visita 

o país na quarta-feira, para promover a candidatura do seu país à 
organização da Expo 2030, exposição universal. O primeiro-mi-
nistro sul-coreano irá reunir-se com as autoridades para discutir a 
expansão da cooperação bilateral. Na quinta-feira, Han segue de 
Moçambique para uma visita ao Gana.

PUBLICIDADE

A Tabela Salarial Única, de acordo com o Governo, 
foi desenhada para acabar com as disparidades no 
que aos salários diz respeito na função pública. 
Quando o instrumento foi implementado gerou 
uma onda de indignação no seio dos funcionários 

públicos, que acusam o governo de ter aumentado salários do 
topo, deixando a grande maioria ainda com salário penoso. 
Mesmo assim, a TSU tem um peso global astronómico de 19 
mil milhões de meticais, que, ao que tudo parece, já começa 
a apertar as contas do Governo. Esta segunda-feira, 28 de 
Novembro, o Executivo alertou que a entrada em vigor da TSU 
pode inviabilizar o pagamento do 13º salário na função pública.

Enquanto alguns funcionários 
públicos aguardam pela correção 
das incongruências detectadas no 
âmbito da Tabela Salarial Úni-
ca e outros pelos retroativos, o 
Governo, através do ministro da 
Economia e Finanças, Max Tone-
la, alertou que a entrada em vigor 
do instrumento que inicialmente 
criou expectativas que mais tar-
de pariram decepção no seio dos 
funcionários e agentes do Estado 
pode inviabilizar o pagamento do 

13º salário. Trata-se de um outro 
soco no estómago dos pacatos 
funcionários.

O titular do pelouro da Econo-
mia e Finanças declarou ser pre-
maturo para o Executivo avançar 
com o pagamento do 13º salário 
aos funcionários e agentes do Es-
tado, uma vez que ainda se preten-
de avaliar o impacto orçamental 
da implementação da Tabela Sala-
rial Única.

Tonela garantiu que o Gover-

Max Tonela alerta que TSU pode inviabilizar 13º 
salário na função pública 

Governo ainda não sabe se tem dinheiro para o 13º 

Evidências

Ainda tem que se avaliar o impacto orçamental da implementação da TSU

no tomará uma decisão sobre o 
pagamento do 13º salário depois 
que forem sanadas todas as incon-
gruências detectadas na TSU, que 
por sinal deixaram alguns secto-
res, com destaque para os magis-
trados, médicos e professores, de 
costas voltadas com o Executivo.

“A comissão de avaliação está a 
fazer o seu trabalho, vamos ter de-
pois resultados das avaliações para 
decisão daquelas que depende do 

Governo e avaliar depois os im-
pactos e teremos depois a opor-
tunidade de tomar decisões. Nada 
ainda foi decidido”.

Em Abril de 2021, a multina-
cional francesa Total acionou a 
cláusula de Força Maior e eximiu-
-se da responsabilidade contratual 
no seu projecto de exploração de 
gás natural na Bacia do Rovuma 
na sequência do ataque proximi-
dades das suas instalações 

“A Total confirma a retirada 
de todo o pessoal de Afungi. Esta 
situação leva a Total, enquanto 
operadora do Projecto Mozambi-
que LNG, a declarar força maior”, 
lê-se no documento tornado pú-
blico pela Total.

Apesar das expectativas do 
Governo em voltar a ouvir o ba-
rulho das máquinas naquele que é 
considerado o maior investimento 
estrangeiro da história do conti-
nente, a multinacional assegurou 
que só vai regressar quando fo-
rem salvaguardas todas condições 
de segurança.

Questionado sobre a previ-
são do regresso da Total, Max 
Tonela declarou que o Governo 
ainda tem a previsão do regresso 
da multinacional francesa, tendo 
garantido que as Forças de De-
fesa e Segurança, com o auxílio 
das forças amigas, estão empe-
nhadas em restabelecer a ordem 
e tranquilidade na província de 
Cabo Delgado.

artigo 62 do EGFAE”, lê-se 
num dos documentos inter-
ceptados pela nossa reporta-
gem, assinado pelo provedor 
da justiça, instituição lidera-
do por Isaque Chande.

“Constatamos que a 
cobrança é ilegal”, 
Arsénia Massingue

A ministra do interior ex-
plicou que antes de qualquer 
reclamação externa e da nota 
feita pelo Provedor da Jus-
tiça já decorria um trabalho 
afim de que o SERNIC se 

conformasse com a lei e que 
culminará com devolução do 
valor.

“Efectivamente, o con-
curso foi lançado, é público, 
estava lá no jornal, incluindo 
a cobrança dessa taxa, e nós 
constatamos que a cobrança 
é ilegal”, disse em conversa 
com o Evidências, argumen-
tando mais adiante que “o 
SERNIC está a fazer um tra-
balho, neste momento, para 
devolver o valor cobrado e 
conformar-se com a lei. É o 
que está em curso neste mo-
mento”.

Mais adiante, em resposta 
a nossa questão, explica que 
a introdução da taxa foi uma 
decisão exclusivamente do 
SERNIC e quando tomou 
conhecimento, chamou aten-
ção à instituição dirigida por 
Rego para que esta se confor-
masse com a legalidade.

“Ocorreu um erro” - 
SERNIC

O porta-voz do SERNIC, 
Leonardo Simbine, explicou 
ao jornal que “ocorreu um 
erro e estamos a corrigir”. A 

seguir justificou como sendo 
modus operandi de grande 
parte de instituições públicas.

“Havia uma prática reite-
rada nas instituições do Es-
tado para aquisição de can-
didaturas, mas há uma nova 
norma que entrou em vigor 
há poucos meses, que proíbe 
tal situação (cobrança de ta-
xas), e, apesar de ter recebido 
a nota do Provedor da Justi-
ça, já tínhamos nos apercebi-
do de tal situação e estamos a 
corrigir”, destacou. 

Refira-se que, fazendo fé 
na explicação de Simbine, 

o Evidências fez consultas 
e não conseguiu encontrar 
qualquer lei relativa a cobran-
ças aos candidatos para a sua 
integração no Aparelho do 
Estado. 

“Neste momento, em todo 
o país, vamos recorrer as fi-
chas para devolver o dinhei-
ro, porque o dinheiro não 
foi em numerário, temos os 
comprovativos de todos e 
vamos devolver o dinheiro a 
todos os candidatos”, garan-
tiu o porta-voz do SERNIC.  
O Evidências vai continuar a 
seguir o caso. 

Continuação da pag  02
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DESTAQUE Armindo Tiago garante que já há acordo com os médicos 
A implementação da Tabela Salarial Única colocou 

os médicos em braço de ferro com o Governo e sema-
na finda renovaram a ameaça de greve agendada para 
05 de Novembro, mas o ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, garantiu que houve acordo com os médicos so-
bre as suas reclamações em relação à Tabela Salarial 
Única (TSU).

Um investidor no ramo imobiliário está em 
braço de ferro com o município da Matola, 
liderado por Calisto Cossa, após a edilidade 
ter usurpado o seu terreno legalmente 
titulado e atribuir a um grupo de cidadãos 

a título de compensação, após terem sido escorraçados de 
um outro espaço, num esquema que cheira à burla e envolve 
altos dirigentes da edilidade. O caso até já foi dirimido pelo 
tribunal, tendo, este, dado razão ao investidor com uma 
providência cautelar, mas o município, numa empreitada 
liderada pelo vereador para Área de Planeamento Territorial 
e Urbanização, José Sambo, ignorou a decisão do tribunal 
e apadrinhou a invasão, atribuindo senhas aos invasores.

O caso remota ao ano de 2008, 
quando a Projectos, Edificações e 
Consultoria Lda (PROJEL) foi 
lhe atribuída uma área de 4,25 
hectares para efeitos de constru-
ção de um condomínio. 

Depois da atribuição do talhão 
em 2008, a PROJEL elaborou o 
Projecto Executivo do condomí-
nio, o qual solicitou a sua aprova-
ção em 2009. O Município apro-

vou o Projecto e emitiu a Licença 
de construção em 2010, tendo 
concluído a construção de um 
muro de vedação em 2011, numa 
altura em que negociava um em-
préstimo bancário para a edifica-
ção das moradias.

Depois de cumprir todas as 
formalidades legais, adquirir o 
respectivo DUAT e obter o fi-
nanciamento, a empresa come-
çou a erguer o empreendimento 
de forma faseada.

Numa primeira fase, investiu 
cerca de um milhão de dólares na 
construção de 16 moradias. Tra-
ta-se de casas Tipo 3, cuja cons-
trução iniciou em 2012 e foram 
concluídas em 2016. 

Note-se que as 16 moradias 
iniciadas representam 80% da-
quela tipologia, num conjunto 
de 20. De todo o conjunto de 38 
moradias a edificar, as 16 repre-
sentam 42% de cumprimento do 
plano de construção de todo o 

condomínio.
Contudo, dinâmicas do mer-

cado obrigaram a uma paragem 
na construção do condomínio, 
implantado numa área em que, 
inclusive, a PROJEL teve de in-
demnizar algumas famílias que 
praticavam agricultura no terreno, 
sem contar com outras despesas 
como a limpeza geral do terreno. 

Apesar da paralisação, o pro-
jecto executado em quase 50% 
não está abandonado. Antes pelo 
contrário. Os investidores bus-
cam formas de continuar com 
o projecto depois de sucessivos 
choques económicos..

Sucede, porém, que o Con-
selho Municipal da Matola emi-
te um despacho, datado de 8 de 
Outubro de 2021, informando ao 
titular do espaço da extinção do 
DUAT do seu talhão, com o fun-

damento de que houve incumpri-
mento do plano de exploração.

Em resposta ao anúncio publi-
cado no Jornal Noticias de 23 de 
Julho de 2021, o titular do espa-
ço fez saber ao Conselho Muni-
cipal da Matola do seu interesse 
em fazer o uso global do talhão, 
dando seguimento a construção 
do condomínio e pedindo para 
que seja afastada a presunção de 
abandono.

A PROJEL esclareceu em mis-
siva as razões que ditaram a para-

Município da Matola usurpa espaço de um investidor 
e atribui a estranhos 

Calisto Cossa ignora providência cautelar e manda passear tribunal

Evidências 

Terreno foi atribuído a um grupo escorraçado de um outro, num esquema que liga o 
vereador José Sambo

gem do projecto que se prendiam 
com a inversão do panorama do 
mercado imobiliário, subida ga-
lopante das taxas de juro para o 
crédito à habitação e a desvalori-
zação acentuada da moeda nacio-
nal, com o despoletar das dívidas 
não declaradas.

Entretanto, o município não 

acatou o pedido do titular e con-
tra toda expectativa atribuiu o 
espaço, já com infra-estruturas, 
a um grupo de indivíduos como 
forma de os acalmar, pois, segun-
do fontes do Evidências, haviam 
sido atribuídos um outro espaço 
problemático pela edilidade, de 
onde foram prontamente escor-
raçados.

Município ignora 
providência cautelar 

A atribuição do espaço a este 
grupo de indivíduos que agora se 
intitula dono do terreno ocorre 
depois da PROJEL ter levado o 
caso ao tribunal a pedir a suspen-
são da decisão do Município de 
retirar o DUAT, tendo ganho a 
causa.

O tribunal administrativo deci-
diu deferir o pedido da Projel de 
suspensão da decisão do conse-
lho municipal de Matola de reti-
rada do DUAT a Projel. Contudo, 
mesmo com aquela decisão, o 
município da Matola continuou 

avante com a sua decisão de de-
marcação e atribuição de terrenos 
a outros titulares, numa afronta 
directa a instituições de justiça.

Aliás o mesmo município não 
conseguiu provar na sua alegação 
ao tribunal que o espaço repre-
senta um perigo aos residentes, 
fundamentação usada para usur-
pá-lo.

“Não se vislumbra dos autos 
nenhuma queixa formalmente 
formulada pelos moradores vi-
zinhos, concernente ao perigo 
mencionado, contra o reque-
rente, nem nenhum documento 
comprovativo de participação de 
algum assalto ou desordem públi-
cas relativas ao espaço em ques-
tão”, refere o acórdão datado de 
19 de Abril de 2022.

Ademais, foi contactada a 
PRM sobre o facto, não tendo re-
velado que bandidos se aprovei-
tam daquele espaço para a prática 
de ilicitudes criminais contra os 
vizinhos, mas sim que existe uma 
acção que foi intentada pela Pro-
jel por roubo de diversos equipa-
mentos e material de construção 
armazenados em contentores na 
obra, mas não existe nenhum vi-
zinho que tenha sofrido por causa 
daquele espaço, o que se demons-
trou ser uma mentira feita e in-
ventada.

Assim, a Projel argumenta que 
a retirada do DUAT pode causar 
prejuízos irreparáveis ou de difícil 
reparação e não representa grave 
lesão ao interesse público alegado 
pelo município.

O Evidências esteve no local 
e confirmou in loco a invasão do 
terreno da PROJEL, bem como 
o início de mobilização de mate-

rial por parte dos novos titulares. 
Aliás, há já uma residência em 
construção dentro da área atri-
buída à PROJEL. De igual modo, 
confirmou a existência de imo-
veis construídos pela PROJEL, 
assim como a vedação do espaço, 
contentores, casa do guarda e es-
critório do Projecto.

Vereador José Sambo manda 
passear tribunal e lidera 

parcelamento 

Apesar da decisão do tribunal 
a dar razão a PROJEL e a mandar 
suspender a revogação do DUAT, 
o vereador José Sambo, em claro 
desrespeito àquele órgão de ad-
ministração de justiça, ordenou o 
processo de parcelamento e pos-
sível emissão de documentos de 
construção de moradias. 

Indignado com o facto, a 
Projel entrou em contacto com  
José Sambo, a quem é apontado 
pelos invasores como quem lhes 
atribuiu o espaço, no sentido de 
se respeitar a decisão do tribunal 
e mandar parar com a invasão e 
ocupação da área em causa.

De acordo com a Projel, foram 
várias as vezes que esta procurou 
reunir-se com o vereador, de 
modo a persuadir-lhe a cumprir a 
decisão do tribunal, mas este nun-
ca sequer se mostrou disponível, 

aliás nem responde a muitas men-
sagens enviadas a si pelo proprie-
tário da PROJEL, instando-o a 
agir no sentido de travar a invasão 
do seu terreno. 

O Evidências também tentou, 
sem sucesso, chegar à fala com o 
vereador José Sambo. Contactado, 
há cerca de duas semanas, mos-
trou-se, num primeiro momento, 
disponível a falar e até prometeu 
apresentar documentos, contudo, 
passadas duas semanas, simples-
mente sumiu dos radares e nunca 
mais mostrou disponibilidade.
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DESTAQUEGoverno proibiu divulgação do relatório do FMI 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) tornou pú-

blico, recentemente, que foi o Governo que proibiu a 
divulgação do relatório técnico sobre os contornos da 
assistência financeira, que por sinal é geralmente divul-
gado na apresentação do programa. A postura do Execu-
tivo é interpretada como sinal de falta de transparência.

Evidências

Arranca, amanhã, quarta-feira, 30 de Novembro, 
a leitura da sentença do julgamento das 
dívidas ocultas. Armando Ndambi Guebuza, 
Gregório Leão José, António Carlos do 
Rosário, Crimildo Jossias Manjate, Mbanda 

Anabela Buque Henning, Khessaujee Iswardas Pulchand, 
Simione Jaime Mahumane, Naimo José Quimbine, Sérgio 
Alberto Namburete, Maria Inês Moiane Dove, Elias Moiane 
e Manuel Renato Matusse vão conhecer as suas sentenças 
pelo seu envolvimento no escândalo financeiro que lesou 
o Estado moçambicano em mais dois mil milhões de 
dólares. O Evidências traz, nesta edição, os crimes de que 
são acusados, a defesa dos réus e momentos marcantes 
da audição dos 19 implicados num julgamento que durou 
mais de seis meses e que vai ficar na história como o mais 
mediático de sempre, pese embora, no seu decorrer, por 
supostas “ordens superiores”, os canais públicos e alguns 
ligados ao partido no poder interromperam a transmissão, 
sobretudo quando o nome do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, começou a ser citado de forma frequente pelos réus 
como um elemento-chave.

Depois do adiamento em 
Agosto último, a leitura da sen-
tença do julgamento das Dívi-
das Ocultas vai mesmo arrancar 
no dia 30 de Novembro do ano 
em curso, com uma previsão de 
cinco dias de duração, segun-
do informou, semana finda, o 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo.

Com um volume de mais de 
50 mil páginas no fim do julga-
mento, o juiz Efigénio Baptista 
precisou de mais de nove meses 
para coligir a prova produzida e 
fazer o seu juízo final, que vai 
corporizar a sentença dos 19 
réus das dívidas ocultas, que, se 
advinha, poderá espelhar o de-
sejo do Ministério Público que 
pediu pena máxima para 8 réus, 
nomeadamente António Carlos 
do Rosário, ex-diretor da Inte-
ligência Económica do SISE; 
Gregório Leão, ex-diretor dos 
Serviços de Informação e Se-
gurança do Estado (SISE) e sua 
esposa, Ângela Leão; Armando 
Ndambi Guebuza, filho do an-
tigo Presidente da República; 
Inês Moiane, secretária de Ar-
mando Guebuza; o assessor 
político do anterior chefe de 
Estado, Renato Matusse e o réu 
Bruno Langa, amigo de Ndam-
bi Guebuza.

Para os demais réus, o Minis-
tério Público pediu pena pró-
xima a máxima, enquanto para 
Simione Mahumane, estafeta da 
Casa de Câmbios, que levantou 
872.500 mil meticais a mando 

da gerência da Africâmbios, 
pediu para que seja absolvido. 
Durante as audições, a procu-
radora Ana Sheila Marrengula 
procurou a todo custo provar 
a ligação entre os réus para va-
lidar a tese de associação para 
delinquir, peculato e outros cri-
mes.

Durante o decurso do julga-
mento das dívidas ocultas, al-
guns sectores da sociedade mo-
çambicana colocaram em causa 
a seriedade do julgamento, pelo 
facto de supostamente ser se-
lectivo. É que, pese embora este 
seja o processo principal, inci-
diu sobre actores considerados 
“peixe miúdo”, enquanto os 
responsáveis políticos mantém-
-se impunes. 

Aliás, notou-se uma desespe-
rada tentativa de protecção de 
certas figuras de proa, como é o 
caso do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, que foi severa-
mente citado desde o primeiro 
dia do julgamento.

Mesmo assim, os sete meses 
em que durou o julgamento, 
com quase uma centena de de-
clarantes, foi possível perceber 
alguns contornos daquele que 
é já conhecido como sendo 
o maior escândalo financeiro 
de todos os tempos. A seguir, 
conheça os crimes de que vão 
acusados alguns dos 19 réus, as 
grandes revelações, a defesa de 
cada um e os momentos mais 
marcantes e até mesmo cons-
trangedores do julgamento.

Relembra alguns dos momentos mais marcantes 
do julgamento

Leitura da sentença do maior calote financeiro da história vai durar cinco dias 

Um réu que só se julga em 
duas semanas

António Carlos do Rosário 
(ACR), considerado autor mo-
ral e material dos crimes de: 
associação para delinquir, cor-
rupção passiva, peculato, abuso 
de cargo ou função, crimes de 
violação de regras de gestão e 
branqueamento de capitais, foi 
o réu que levou mais dias para 
ser interrogado pelo Juiz, Mi-
nistério Público, Ordem dos 
Advogados de Moçambique e 
mandatários dos réus. 

Chamado a contar a sua ver-
são dos factos, ACR, que foi 
processado pelo juiz Efigénio 
Baptista por este entender que 
o réu desrespeitou o Tribunal, 
assumiu que na qualidade de 
director da Inteligência Econó-
mica do Serviço de Informação 
e Segurança do Estado (SISE) 
foi ele quem mandou criar a 
empresa Txopela Investments, 
com o objectivo de captar in-
vestimento. António Carlos do 
Rosário (ACR) declarou que o 
SISE usa empresas de terceiros 
para realizar as suas operações 
em defesa do Estado, mas jurou 
de pês juntos que “a Txopela 
não é uma empresa do SISE”.

Quando questionado so-
bre as empresas EMATUM 
e MAM, ACR afirmou que 
as informações sobre as duas 
empresas, por causa da sua na-

tureza, deviam ter menor par-
tilha possível, tendo, por isso, 
revelado que os co-réus Teófilo 
Nhangumele e Cipriano Muto-
ta não tinham como saber da 
EMATUM e da MAM.

Aliás, segundo o antigo Di-
rector da Inteligência Econó-
mica do SISE, a EMTAUM foi 
concebida para prestar serviços 
muito além da pesca, ou seja, na 
verdade, a empresa devia exer-
cer a defesa do Estado através 
de operações de “camuflagem”. 
No entanto, não se devia saber 
que a empresa tinha vínculo 
com os serviços secretos mo-
çambicanos, com o risco de se 
concluir que o valor das recei-
tas era revertido para a compra 
de armas usadas para defesa do 
Estado. 

“As pessoas devem ver os 
barcos no mar e não compreen-
der que ali há uma actividade 
de defesa. Esse é o nosso mo-
dus operandi: estar não estando”, 
afirmou.

Nos autos constam vários 
e-mails que supostamente terá 
trocado com os co-réus Ndam-
bi Guebuza e Teófilo Nhangu-
mele, mas o antigo director da 
Inteligência Económica do Ser-
viço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE) afirmou que 
nunca usou e-mails pessoais 
para tratar de assuntos do ser-
viço e que nunca trocou e-mail 
com o co-réu Ndambi Guebu-

za, tendo declarado que o julga-
mento era uma farsa quando foi 
confortado pelo MP com mais 
um e-mail enviado por Jean 
Boustani.

Quando foi questionado 
pelo assistente, a Ordem dos 
Advogados de Moçambique, 
sobre a criação da EMATUM, 
o réu António do Rosário re-
velou que o antigo Presidente 
da República, na qualidade de 
Comandante-em-Chefe das 
Forças de Defesa e Segurança, 
Armando Guebuza, não sabia 
da criação da EMATUM, sou-
be depois, quando já estava no 
mercado.

“Não sabia porque não era 
membro do Comando Operati-
vo, soube depois de lançarmos 
a operação e depois de contrair-
mos o empréstimo”, explicou 
Do Rosário, que acrescentou 
que “essas empresas foram cria-
das de forma encoberta, porque 
não eram do SISE e foram cria-
das pelo Comando Operativo e 
não Conjunto. Não estávamos a 
agir em nome do SISE, mas do 
Comando Operativo, as opera-
ções encobertas não são para o 
Chefe de Estado saber”, que foi 
um dos réus que solicitaram que 
alguns esclarecimentos fossem 
dados por Filipe Nyusi. 

Consta dos autos que Antô-
nio Carlos do Rosário recebeu 

Continua na pag  06
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DESTAQUE Transportadores entram em greve no Terminal da Junta 
Mais de três dezenas de transportadores da rota Ci-

dade de Maputo–Gaza paralisaram, na última semana, 
as actividades em protesto contra as multas cobradas 
pelas autoridades por estes carregarem passageiros fora 
daquele parque interprovincial. Por sua vez, o Município 
de Maputo justifica que a medida visa acabar com a con-
corrência desleal.

Continuação da pag  05

Continua na pag  12

mais de 340 milhões dólares da Privin-
vest, mas em Tribunal o réu negou ter 
recebido, directa ou indirectamente, 
valores monetários pagos pelo grupo 
Privinvest.

“Nunca recebi uma quinhenta se-
quer, directa ou indirectamente, da Pri-
vinvest, para benefício próprio e muito 
menos para benefício de terceiros”, 
contestou o réu António do Rosário, 
para depois afirmar não ser titular de 
nenhuma conta bancária nos Emirados 
Árabes Unidos.

Esta audição foi marcada por muita 
controversa, desde a substituição for-
çada do advogado por alegado confli-
to de interesses à alguns episódios de 
confrontação com o juiz que chegou 
ameaçar encerrar a audição por várias 
ocasiões.

Quando o “não sei” dominou a 
tenda da BO

Armando Ndambi Guebuza, filho de 
Armando Emilio Guebuza, acusado de 
associação para delinquir, chantagem, 
corrupção passiva, peculato, crimes 
de falsificação de outros documentos, 
crimes de uso de documento falso e 
branqueamento de capitais, para além 
de ter mostrado não ter “memória de 
elefante” ao responder o grosso das 
perguntas com a celebre frase “não sei”, 
disse em viva-voz que o julgamento a 
Procuradoria-Geral da República estava 
a ser usado, pelo grupo actualmente no 
poder, como veículo para perseguir a fa-
mília Guebuza.

“Não confio em vocês, vocês são 
mentirosos”, disse, para depois acres-
centar que “a Procuradoria-Geral da 
República é um veículo usado para per-
seguir a família Guebuza. Eles fazem 
parte do contemplo. A minha irmã foi 
assassinada e depois veio a questão do 
pudim… mas até hoje eles ainda não se 
pronunciaram sobre o assunto”, desa-
bafou.

Ao longo da sua audição, Ndam-
bi alegou lapsos de memória para 
não responder uma e outra questão, 
mas acusou, de forma directa, o ac-
tual Presidente da República, Filipe 
Nyusi, de estar a usar o sistema de 
justiça para prejudicar a sua família 
e aos antigos combatentes da Luta 
de Libertação. Nas entrelinhas, dis-
se que algumas questões deviam fa-
zer ao antigo ministro da Defesa.

“Quem fazia parte do Comando 
Operativo era o ministro da Defesa. 
Era um comando formado por insti-
tuições públicas. Acredito que o ilustre 
advogado, querendo fazer essa questão, 
devia fazer ao antigo ministro da Defe-
sa [Filipe Nyusi]. As pessoas que faziam 
parte do Comando Operativo [dirigido 
por Filipe Nyusi] nessa altura serão cha-
madas para aqui como declarantes e se-
rão colocadas essas questões e poderão 
responder. As outras pessoas, a banda 
de advogados de defesa poderá requerer 

para que sejam aqui ouvidos”.
A tenda da “BO” foi palco do braço 

de ferro entre Ndambi Guebuza e Ana 
Sheila Marrengula. Ndambi Guebuza 
desrespeitou a representante do Minis-
tério Público quando foi instado a res-
ponder a pergunta sobre os vinhos su-
postamente enviados por Jean Boustani 
para a presidência da República num 
voo fretado.

“Não quero repisar nesse assunto. 
Vamos ligar para Jean Boustani para a 
senhora ficar esclarecida sobre o assun-
to do vinho. A senhora quer vinho?”, 
questionou o réu, para depois levar uma 
reprimenda do juiz: “Senhor Armando, 
não volte a fazer isso”.

De acordo com a acusação do Mi-
nistério Público, o filho de antigo Pre-
sidente da República, Armando Gue-
buza, recebeu 33 milhões de dólares de 
subornos. Da extensa lista de compras 
exorbitantes de Ndambi Guebuza cons-
tam a aquisição de 15 viaturas de luxo, 
algumas oferecidas à sua companheira e 
amigos próximos, residências em zonas 
nobres da África do Sul, bem como o 
pagamento de viagens faustosas, parte 
delas feitas de aeronaves fretadas. Den-
tre as viaturas de luxo de marcas consta 
BMW, Range Rover, McLaren, Masera-
ti, Rolls Royce e Ferrari.

No entanto, Ndambi negou tudo, 
assumindo apenas ter uma relação de 
negócios com a Privinvest, ligada a pro-
jectos no sector de energia e agricultura. 
Ndambi Guebuza negou ainda qualquer 
envolvimento com o projecto da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE).

Gregório Leão “chamou” Nyusi 
para esclarecer algumas situações 

No autos pesam sobre Gregório 
Leão crimes de associação para delin-
quir, corrupção passiva, peculato, abuso 
de cargo ou função, crimes de violação 
de regras de gestão e branqueamento de 
capitais. Na Tenda da “BO”, o antigo 
Director-Geral do SISE não respondeu 
o grosso das perguntas, alegando não 
querer comprometer a soberania do Es-
tado, enquanto outros esclarecimentos 
remeteu para ACR.

Mas não parou por aí. Na sua versão 
dos factos, Gregório Leão fez questão 
de remeter algumas respostas para o 
actual Presidente da República, que na 
altura que foram contraídas as dividas 
ocultas ocupava o cargo de Ministro da 
Defesa e por inerência de funções era 
coordenador do Comando Operativo.  

“Se calhar ele (Filipe Nyusi) pode vir 
explicar com detalhe, porque aquilo que 
o SISE fez terminou quando entregou 
os Estudos. A informação era apresen-
tada nas reuniões do Comando Conjun-
to, em que todas as partes (Defesa, Inte-
rior e SISE) apreciavam. A informação 
dos equipamentos que foram vistos era 
objecto de apreciação do Comando 
Conjunto e eu era só um simples mem-
bro”, destacou Leão.

O tribunal quis saber de Gregório 
Leão a razão da criação da EMATUM 
como uma empresa operacional e de 
cobertura de acções de recolha de infor-
mações no alto mar, pelo SISE, enquan-
to a ProÍndicus era dotada de meios tec-
nológicos de ponta para o mesmo fim, 
tendo Leão respondido que a EMA-
TUM e a MAM foram criadas por deci-
são do Comando Conjunto.

Ainda na produção de provas, o an-
tigo Director-Geral do SISE explicou 
que a EMATUM foi importante porque 
era preciso pôr homens no alto mar a 
recolher informações e não só depen-
der de radares e satélites. 

Nos autos consta que antes da recep-
ção dos barcos que seriam alocados a 
ProIndicus e EMATUM, na qualidade 
de director-geral do SISE, Gregório 
Leão terá solicitado junto do Ministé-
rio das Finanças a emissão de garantias 
soberanas para um empréstimo de mais 
de 500 milhões de dólares para se criar 
a MAM.

Questionado pelo juiz Efigénio Bap-
tista a razão de ter tomado essa decisão, 
Leão respondeu argumentado que o 
momento era oportuno, porque não foi 
fácil conseguir os empréstimos, já que o 
Estado não tinha dinheiro. 

“Estamos a dizer que, do ponto de 
vista de inteligência, era preciso ter a ca-
pacidade de manutenção e garantir qua-
dros formados na área da manutenção 

desses meios, com componente militar, 
pois não devíamos levar para outros 
Estados repararem [o equipamento mi-
litar]”, disse.

Em sede de julgamento, o antigo 
Director-Geral do SISE deixou escapar 
que os barcos adquiridos para a pesca 
de atum também seriam usados para os 
trabalhos da inteligência, tendo usado a 
situação do terrorismo em Cabo Delga-
do para exemplificar.

“Em Cabo Delgado, antes de se apli-
car a força há um trabalho de inteligência 
que deve ser feito para identificar onde 
está o perigo. Os mesmos militares que 
vem para fazer face a situação devem ter 
informação precisa. Os meios da Proin-
dicus são de natureza militar”.

Segundo consta nos autos, dos 2.2 
mil milhões de dólares das dívidas ocul-
tas, cerca de 850 milhões de dólares fo-
ram destinados para a criação da EMA-
TUM. Entretanto, apenas 350 milhões 
foram usados para o propósito inicial. 
Perante a insistência de Efigênio Baptis-
ta em saber o destino dos 500 milhões 
que, de acordo com o relatório da Kroll, 
não foram esclarecidos, Gregório Leão 
avançou que foram usados para a com-
pra de material militar. “Os 500 milhões 
de dólares foram usados para os propó-
sitos militares”, declarou o réu.

Entretanto, Efigênio Baptista lem-
brou ao réu que os militares não rece-
beram nenhum meio adquirido com 
os 500 milhões. Chamado a explicar as 
contradições registadas nas duas decla-
rações, Leão passou a bola para o co-réu 
Antônio Carlos de Rosário, prometen-
do que este iria trazer todos os detalhes 
e até documentados.

Sobre a acusação de que terá usado 
a esposa, a co-ré Ângela Leão, como 
testa-de-ferro para a recepção de fun-
dos da Privinvest através da empresa 
M-Construções, o réu disse ao tribunal 
que a informação não constitui a ver-
dade. 

Bruno Langa jura que a Privinvest 
cobrou USD 8,5 milhões por 

sua consultoria 

Acusado de associação para delin-
quir, chantagem, corrupção passiva, pe-
culato, crimes de falsificação de outros 
documentos, crimes de uso de docu-
mento falso e branqueamento de capi-
tais, Bruno Langa, amigo de longa data 
do filho do antigo presidente da Repú-
blica, por sinal afilhado de casamento 
de Nhangumele, declarou que está a ser 
acusado de crimes que não cometeu.

Se por um lado, Langa declarou que 
conhece Ndambi Guebuza desde o en-
sino primário. Por outro, referiu que co-
nheceu Teófilo Nhangumele em 2010.

“Conheci Teófilo entre 2009 e 2010. 
Ele trabalhava no COJA. Fui para lá a 
busca de pormenores do concurso pú-
blico para o apetrechamento da vila úni-
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Um outro erro de cálculo
A propósito da reunião, sema-

na passada, do Presidente da Re-
namo, Ossufo Momade, com os 
16 partidos extraparlamentares, 
há algumas notas de relevo para 
ilustrar que apesar da nobreza da 
intenção, a estratégia foi mal con-
cebida, o que reduz para zero as 
chances do sucesso, contribuindo, 
mais uma vez, para percepção de 
uma oposição ao serviço da Fre-
limo, num momento em que o 
eleitorado busca alternativas para 
equilíbrio de poder e retorno (se 
é que um dia já fomos democráti-
cos) à democracia.

Há sensivelmente quatro anos, 
quando o país estava à porta das 
eleições autárquicas e depois ge-
rais, no meio de forte crítica à Fre-
limo por força das dívidas ocultas 
e outros desastres de gestão, havia 
narrativas que colocavam como 
certa a meia derrota da Frelimo ou 
pela menos uma vitória apertada. 
Mas o resultado foi inversamente 
proporcional à previsão, não só 
pela fraude protagonizada, mas 
pela falta de seriedade e estratégia 
da própria oposição, que se mos-
trou desorganizada, auto-traidora 
e incapaz de se apresentar como 
alternativa. As evidências da frau-
de vieram apenas servir de áli-
bi para a oposição se encolher e, 
acovardada, se consolar no pensa-
mento de que não teve culpa pela 
derrota.

Ciente da sua impopularidade, 
a Frelimo esteve implacável em 
tudo fazer para sobreviver. E nes-
te percurso conseguiu infiltrar-se 
na oposição, principalmente a par-
lamentar, tornando esta pior do 
que ela, mas mesmo assim os mo-
çambicanos foram às urnas para 
depositar à oposição um voto de 
contraposição, que infelizmen-
te não foi capitalizado nem pela 
Renamo e nem MDM, que viram 

seus assentos reduzir na Assem-
bleia da República e não consegui-
ram governar qualquer província. 
Configurando-se, assim, na pior 
derrota da Renamo.

Confirmou-se a vitória, mas, 
nesse intervalo, a Frelimo não 
compensou a confiança e nem 
a fraude, e muito menos buscou 
simpatia dos mentores da sua vi-
tória. Esses mentores são, maio-
ritariamente, os professores, que 
são os inimigos declarados do ac-
tual consulado. Eles não estão só, 
estão juntos com outros milhares 
de funcionários que são o activo 
indispensável da Frelimo para ga-
rantir a sua vitória, seja ela justa 
ou não. E, enquanto reivindicam 
os seus direitos, as lideranças dos 
seus sindicatos são cooptadas para 
não dar eco ao descontentamento, 
acabando por dividir as suas sin-
dicâncias, como bem se viu nos 
professores.

A oposição parlamentar não ti-
rou nenhum proveito dessa impo-
pularidade da Frelimo. E semana 
passada, sem qualquer estratégia 
que mostrasse a seriedade de in-
tenção de coligação, a Renamo 
indicou a dedos alguns partidos, 
sem qualquer expressão, para dis-
cutir a unidade da oposição. Foi o 
primeiro encontro, que não envol-
veu qualquer lobby à porta fecha-
da, muito menos o envolvimento 
de partidos expressivos, e a im-
prensa já foi chamada e a intenção 
precipitadamente anunciada.

Sem contar que alguns convi-
dados foram chamados por via 
de outros convidados, o que veio 
deixar transparecer a falta de se-
riedade da ideia, que mostrar-se-ia 
inovadora e interessante se con-
cebida de forma séria e madura. 
Mas, como trata-se de oposição, 
com permissão da posição, não se 
pode criar expectativas. 
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SOCIEDADE Salineiras da Matola em vias de fechar 
Cerca de oito salineiras localizadas no Município da Ma-

tola, que actualmente empregam centena de trabalhadores, 
estão à beira do encerramento devido ao projecto Flutuante 
de Produção de Energia da Matola. A infra-estrutura terá 
capacidade de produzir 415 MW de energia, gerados na base 
de fuelóleo um resíduo do petróleo bruto.

INSS cada vez mais apostando na melhoria da vida dos 
beneficiários e pensionistas

Os portos e ferrovias, em quase todo o país, de-
batem-se com desafios ligados à segurança. Só 
na cidade e província de Maputo, por exemplo, a 
destacar os troços Infulene – Vulcano; Machava 
– Liberdade, Matola Gare – Siduava e Boane, é 

notável a invasão de comunidades dentro da faixa de protecção 
dos 100 metros (50 para cada lado), para além de incumprimento 
dos regulamentos rodoviários que culminam com atropelamen-
tos nas passagens de nível, colisões com viaturas, danificação 
do material circulante devido à apedrejamentos, bem como fur-
to de componentes na infra-estrutura ferroviária e da própria 
mercadoria rica (açúcar e cereais).

O INSS está cada vez mais apostando na 
modernização e expansão como forma de 
prestar serviços de qualidade aos utentes 
do Sistema de Segurança Social, nomeada-
mente contribuintes (empresas), beneficiá-

rios (trabalhadores) e pensionistas.

A invasão da faixa de pro-
tecção gerada por ocupações 
ilegais ao longo da linha férrea 
tem causado enormes prejuízos 
à empresa Portos e Caminhos 
de Ferro de Moçambique, que 
num passado não muito distan-
te viu-se obrigado a reassentar 
algumas famílias, mas o esforço 
foi debalde, pois estas voltaram 
a ocupar áreas de risco.

“Temos tido, nos últimos 
anos, por causa do incremento 
desta vandalização, queda das 
infra-estruturas e acessórios 
ferroviários, a danificação do 
material circulante. Temos mui-
tos jovens que estão a perpetuar 
arremessos de pedras, danifican-
do os comboios, falo de partir 
vidros e até ferir passageiros”, 
destaca Yassimina Abudou, ges-

tora de Segurança, Qualidade e 
Meio Ambiente dos CFM.

De acordo com a gestora, 
mesmo com o regresso de algu-
mas famílias a áreas de risco, os 
CFM têm realizado campanhas 
anuais. 

“De 10 a 20 de Outubro, 
estivemos aqui, nesta estação 
do Infulene em particular, a fa-
zer a campanha da Semana de 
Segurança Ferroviária em que 
persuadimos a esta comunidade 
a retirar-se desta zona que é de 
risco, não obstante ensiná-los 
sobre a postura em relação a li-
nha férrea”, realça Abudou.

Já na área portuária, usando 
como base o Porto da Matola, 
há presença de habitações (ca-
sas dos CFM), ocupações ilegais 
dentro do perímetro da parcela 

No rol das actividades de-
senvolvidas em prol dos be-

neficiários e pensionistas, a 
instituição tem estado a cons-

Atropelamentos, colisões e furtos ameaçam ferrovias e 
portos em Maputo

Elcídio Bila*

729, fraco controlo de acesso ao 
Porto da Matola, tanto por terra 
como pelo mar.

Para ultrapassar estes desa-
fios, os Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique enten-
dem que deve haver a contínua 
sensibilização das comunidades 
existentes, de modo a abandona-
rem os locais de protecção que 
constituem um perigo a sua inte-
gridade bem como para explicar 
como ocorre a operação e fun-
cionamento dos comboios para 
que a comunidade saiba como 
agir perante os comboios e co-
laboradores dos CFM durante às 
suas atividades, acrescentando 
a isso às vedações em todas as 
estações, um processo ora em 

curso.
Para a área portuária, o des-

mantelamento das habitações 
dentro da área portuária (casas 
do CFM) é um dos imperativos, 
aliado, claro, à sensibilização e 
posterior retirada das habitações 
ilegais dentro da parcela 729, em 
coordenação com o Município 
da Matola e outras entidades in-
teressadas.

O eficiente controlo de aces-
so ao Porto da Matola, moni-
toramento por CCTV e patru-
lhamento marítimo, para além 
da implementação do Código 
Internacional de Protecção de 
Navios e Instalações Portuárias 
no Porto da Matola são outras 
medidas a se ter em conta.

A principal consequência de 
fixação de residências junto aos 
portos e caminhos de ferro são 
as interferências nas actividades 
ferro-portuárias, que podem 
causar acidentes, roubos, dificul-
tar actividades de manutenção e 
expansão, bem como interferir 
nos processos de recuperação 
quando há ocorrências ferro-
viárias e os diferentes acidentes 
que podem ocorrer envolvendo 
a comunidade.

Um dos casos mais chocan-
tes foi o incêndio ocorrido em 
2015, que resultou em cerca de 
19 vítimas mortais, danos patri-
moniais em mais de 3,5 milhões 
de dólares americanos e danos 
ambientais significativos.

Como forma de ultrapassar 
estes problemas ligados à segu-
rança ferro-portuária, os CFM 
não têm dúvida que a solução 
passa por uma resolução conjun-
ta, envolvendo outras entidades 
governamentais para apoio das 
comunidades no que concerne a 
identificação de áreas para habi-
tação, comércio e construção de 
serviços essenciais como hospi-
tais, escolas, vias de acesso, entre 
outros, em locais previamente 
identificados e com condições 
para o efeito.

*Colaboração

truir instalações, um pouco 
por todo o País, com intuito 
de proporcionar um atendi-
mento condigno, modernizar 
e simplificar os procedimen-
tos para imprimir maior ce-
leridade às solicitações rece-
bidas, assim como a prestar 
apoio aos trabalhadores, in-
cluindo para os Trabalhado-
res por Conta Própria, atra-
vés de materiais de geração 
de rendimento que os possi-
bilitem ganhar dinheiro para 
garantirem a sua contribuição 
ao Sistema de Segurança So-
cial.

Aos pensionistas do Sis-
tema de Segurança Social, o 
INSS, motivado pelo espírito 
de reconhecimento e valori-
zação dos verdadeiros donos 

do Sistema de Segurança So-
cial, tem estado a desenvol-
ver, no âmbito do Programa 
de Acção Sanitária e Social, 
diversas acções visando a 
melhoria da sua qualidade de 
vida, como são os casos de 
oferta de cadeiras de rodas 
para os que possuem neces-
sidades especiais; os apoios 
em material de construção e 
em habitações; a assistência 
aos que sofrem de problemas 
de vista; ofertas de cestas bá-
sicas e material de protecção 
contra pandemias, entre ou-
tras acções.

Ainda no âmbito da me-
lhoria da vida dos pensio-
nistas, o INSS tem feito, 
anualmente, a actualização 
das pensões sempre que há 

reajuste dos salários mínimos 
dos oito sectores de activida-
de do sector privado, que são 
anunciados pelo Governo, 
depois de serem aprovados, 
por consenso, na Comissão 
Consultiva do Trabalho.

Para este ano, não se fugiu 
à regra. A actualização das 
pensões foi feita depois do 
reajuste dos salários mínimos 
do sector privado e os pen-
sionistas foram pagos os seus 
valores, com efeitos retroacti-
vos a partir de Abril de 2022.

De referir que a pensão mí-
nima no INSS não pode, por 
imperativo legal, ser inferior a 
90 ℅ do salário mínimo mais 
baixo e o INSS tem estado a 
respeitar as normas fazendo 
reajustamento das pensões.



98 29 DE NOVEMBRO DE 2022 29 DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICANyusi inaugura plataforma flutuante FLNG Coral-Sul
O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou, na última 

semana, a plataforma flutuante FLNG Coral-Sul. Falando à 
margem daquela cerimónia, o Chefe do Estado referiu que o gás 
moçambicano é de muita qualidade e tem uma excelente pressão, 
o que faz com que a extracção e processamento sejam feitos em 
tempo recorde.

Na qualidade de presidente do maior partido da 
oposição em Moçambique, Ossufo Momade reu-
niu-se, recentemente, com os representantes dos 
partidos sem representação na Assembleia da 
República. Um dos pontos discutidos na reunião 

foi a reflexão sobre a criação de um movimento ou união eleito-
ral para as Eleições Autárquicas e Gerais de 2023 e 2024, respec-
tivamente. O encontro contou maioritariamente com partidos de 
menor expressão, grande parte dos quais não chega sequer a 1%. 
O MDM não fez parte da reunião, mas já veio a público apoiar a 
ideia, destacando estar aberto ao diálogo para uma coligação, mas 
defende uma discussão profunda.

A ideia de coligação não é 
nova. Em 1999 e 2004, a Re-
namo concorreu às eleições 
em coligação (Renamo União 
Eleitoral) com uma série de pe-
quenos partidos sem expressão 
eleitoral, quando estava sob li-
derança de Afonso Dhlakama, 
mas em 2007 o movimento foi 
extinto.

Ao que tudo indica inspirado 
no movimento que vem de An-
gola, onde a UNITA liderou a 
oposição e quase fez mossa ao 
MPLA, a Renamo, que nunca 
viu com bons olhos a intenção 
similar manifestada por Yaqub 
Sibindy, parece estar mesmo in-
teressado em liderar uma pos-
sível coligação com os partidos 
da oposição.

Na reunião da semana finda, 

com extra-parlamentares, Os-
sufo Momade, contestado por 
alguns sectores do seu partido, 
parece que pretende resgatar 
as ideias de Dhlakama, quando 
se caminha a passos largos das 
eleições Autárquicas e Gerais.

Participaram da reunião com 
Ossufo Momade, que não tem 
secretário-geral há mais de dois 
meses, 18 partidos extraparla-
mentares, tendo este apresen-
tado a ideia da criação de um 
movimento ou união eleitoral 
para os pleitos eleitorais que 
se avizinham, visando tirar os 
moçambicanos “da actual go-
vernação selvagem do actual 
partido no Governo”.

“O povo espera por nós, 
somos a única salvação dos 
moçambicanos na situação 

Ossufo Momade propõe coligação da oposição e MDM 
defende uma discussão profunda

Duarte Sitoe

Oposição define estratégia para as próximas eleições

complexa em que o país está 
mergulhado. Precisamos unir 
sinergias para alcançar resul-
tados que possam mudar Mo-
çambique”, declarou Ossufo 
Momade.

Como resultado da reunião, 
foi criada uma comissão de tra-
balho composta por sete téc-
nicos que vão representar os 
partidos presentes que, por sua 
vez, vão trabalhar com várias 
sensibilidades, ou seja, partidos 
políticos e outras forças vivas 
da sociedade moçambicana 
para a harmonização dos ob-
jectivos pretendidos.

O Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM) não 
foi convocado para este encon-
tro, mas já se mostrou aberto 
ao diálogo para uma coligação 
rumo às eleições autárquicas de 
2023 e presidenciais de 2024.

O presidente do segundo 
maior partido da oposição em 
Moçambique, Lutero Simango, 
declarou que há possibilidade 
do seu partido dialogar com a 
Renamo sobre uma possível 
coligação, tendo adiantado que 
só poderá ter duas respostas, ou 
seja, sim ou não.

“Estamos abertos, porque 
ainda não tenho os termos de 
referência. O que eu disse e re-

pito é que estamos abertos para 
uma discussão franca, aberta, 
honesta e objectiva. E o nosso 
objectivo é trabalhar para que 
em Moçambique haja alternân-
cia democrática”, disse Siman-
go.

Prosseguindo, o presidente 
do Movimento Democrático de 
Moçambique mostrou uma bre-
cha para abrir mão da sua can-
didatura para dar lugar ao pos-
sível candidato escolhido pela 
coligação, mas refere que essa 
decisão sairá dos resultados de 
uma discussão aprofundada.

“Quando vamos discutir 
sobre as coligações não é para 
discutir sobre as posições. É 
para discutir sobre as estra-
tégias, o objectivo principal 
desta coligação. Depois de dis-
cutirmos tudo isto, no fim, va-
mos perguntar quem estará em 
condições de levar avante este 
projecto da coligação”, disse 
Lutero Simango.

Refira-se que um grupo li-
derado por Yacub Sibindy já 
anunciou também uma coli-
gação este ano, denominada 
Afonso Dhlakama, no entanto 
fortemente contestada pela Re-
namo, que considera o seu fa-
lecido líder um património do 
partido e da família.

A capital moçambicana, Maputo, é, desde esta 
segunda-feira, 28 de Novembro, palco da Con-
ferência Internacional sobre Seguro Soberano 
Contra Desastres Naturais, Ambiente e Mudan-
ças Climáticas. O evento que terá a duração de 

dois dias é organizado pela Revista Banca & Seguros, Governo 
de Moçambique, através do Ministério da Economia e Finan-
ças, Instituto Nacional e Redução de Desastres (INGD).

De acordo com os organi-
zadores, com a realização da 
Conferência Internacional so-
bre Seguro Soberano Contra 
Desastres Naturais, Ambiente 
e Mudanças Climáticas pre-
tende-se reflectir os desafios 
e oportunidades que a intro-

dução do Seguro Soberano do 
Risco de Desastres Naturais 
pode representar para Moçam-
bique, tendo em conta que o 
país é, ciclicamente, fustigado 
por cheias e ciclones que cau-
sam destruição de bens públi-
cos e privados, incluindo vidas 

Moçambique acolhe Conferência Internacional sobre Seguro 
Soberano contra Desastres Naturais e Mudanças climáticas 

humanas. 
O evento pretende, por 

outro lado, juntar mais de 400 
participantes oriundos de Ins-

tituições Públicas, Privadas, 
Organizações Não Governa-
mentais e Peritos Nacionais 
e Internacionais em Seguros 

Paramétricos de Índices Cli-
máticos, também conhecidos 
por Seguros Soberanos Contra 
Desastres.

Desafios e Perspectivas na 
Contratação do Seguro Sobe-
rano contra Desastre e De-
sastres Naturais, Ambiente de 
Negócios, Reconstrução Pós-
-Desastres Naturais: Experiên-
cias, Desafios e Perspectivas e 
Resiliência Fiscal e Desenvolvi-
mento Sustentável fazem parte 
dos temas que serão discutidos 
na Conferência Internacional 
sobre Seguro Soberano contra 
Desastres Naturais e Mudan-
ças climáticas.
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POLÍTICA Governo pretende legalizar Força Local em Cabo Delgado 
Para defender as comunidades e auxiliar as Forças de De-

fesa e Segurança no Teatro Operacional Norte (TON), o Go-
verno deu poderes à força a local, maioritariamente composta 
por antigos combatentes. Na última semana, o Executivo de-
positou uma proposta no Parlamento no sentido de legalizar o 
recurso da força local em situações de conflito.

Evidências

Carvalho destaca rápida inserção do partido em Nampula

A Cidade de Nampula, no Norte do país, é das 
poucas que já experimentou uma verdadeira 
alternância no poder. Essa experiência cons-
titui uma vantagem para a Nova Democracia 
(ND), que, de acordo com Rachade Carva-

lho, delegado do partido na província de Nampula, ilus-
tra a maturidade de um eleitorado sem medo de mudanças 
quando se percebe que as escolhas feitas não foram certas. 
Carvalho destaca que a cidade de Nampula é governada 
pela Renamo apenas porque os munícipes não queriam que 
a Frelimo tomasse o poder naquela parcela do país, o que 
indica a falta de opções para os munícipes que, de acordo 
com o seu delgado, já mostram a preferência pela ND.

Surgido nas vésperas das elei-
ções de 2019 e mesmo assim ob-
tendo um resultado considerado 
histórico, o Movimento Nova De-
mocracia, que dentro de dias vai a 
Congresso na cidade de Nampula, 
tem estado a penetrar pelo país. A 
título de exemplo, em Nampula 
já tem estrutura implantada e em 
funcionamento a nível provincial, 
distrital e em todos os municípios, 
com destaque para a capital provin-
cial, onde está representado ao ní-
vel dos sete postos administrativos 
e nos dezoito bairros.

A garantia é de Rachade Carva-
lho, quem explica que actualmente 
as brigadas do partido em funcio-
namento na província de Nampula 

têm o papel de estabelecer contac-
to com a população nos mais diver-
sos níveis, tendo como palavra de 
ordem vencer as eleições.

O delegado da ND afirma que 
cidade de Nampula é governada 
pela Renamo apenas porque os 
munícipes não queriam que a Fre-
limo tomasse o poder naquela par-
cela do país.

“O que se fala neste momen-
to é que nem a Renamo, nem a 
Frelimo, muito menos o MDM 
demonstram capacidade para go-
vernar a cidade e toda aposta e con-
fiança, a população e os munícipes 
colocam na Nova Democracia. 
Então, isto é o nosso forte, o apoio 
popular”, disse Carvalho, referindo 

“Nova Democracia não espera por momentos eleitorais 
para poder aparecer”

que os nampulenses sonham com a 
governação da ND.

Questionado sobre os prepa-
rativos do I congresso da ND, Ra-
chade Carvalho referiu que foram 
constituídas brigadas e o trabalho 
decorre sem sobressaltos.

“Nesta senda da divulgação do 
primeiro congresso, Nampula está 
feliz, está a saudar e almeja que 
mudanças venham a acontecer aqui 
na Cidade de Nampula. Então, há 
muita alegria, não só dos membros 
do partido, mas da população em 
geral”, refere Carvalho.

Embora tenha sido delegado 
e deputado da Assembleia da Re-

pública pelo MDM, destaca ter so-
mente agora experimentado uma 
verdadeira democracia interna e 
liberdade de expressão interna.

“A ND é de inclusão social, 
expressão e estratégia de traba-
lho. Como tal, a ND não espera 
momentos eleitorais para poder 
aparecer”, remata, destacando que 
em todas as frentes está tudo a ser 
feito para vencer em todos os mu-
nicípios do país. Só em Nampula, 
por exemplo, província com 23 
distritos, estão criadas igual nú-
mero de brigadas com a principal 
tarefa de mobilizar membros e se 
firmar nos locais. 

“Nova Democracia é a 
distribuição equitativa 

da riqueza”

Quando questionado sobre a 
visão do partido Nova Democra-
cia, o delegado da ND em Nampu-
la disse que o partido quer acabar 
com a política de tudo para poucos 
e nada para a maioria.

“A visão da Nova Democracia 
é que haja distribuição equitativa 
das nossas riquezas, que nos hos-
pitais tenhamos medicamentos, nas 
escolas tenhamos carteiras para os 
nossos filhos e não podemos con-
tinuar a viver com dirigentes que 
quando têm uma pequena dor na 
barriga, pegam voo e vão se tratar 
fora, enquanto o pacato cidadão 
vai ao hospital e não tem medica-
mentos”, sustenta.

Carvalho defende haver ne-
cessidade de restabelecer uma 
mudança efectiva no país e consi-
dera pontual a reforma do Esta-
do moçambicano porque as ins-
tituições públicas não continuem 
partidarizadas. 

“Nós queremos enfermeiros e 
professores a escolher os partidos 
que lhes convém, sem terem medo 
de serem perseguidos, porque há 
quem está a governar e pensa que 
o professor é dele”, sublinha.

Já há balanço positivo dos preparativos do seu 1º Congresso em Nampula 

Líder da Nova Democracia visita província de Gaza

O líder da Nova Democracia (ND), Salomão Mu-
changa, vai, entre os dias 01 e 03 do próximo mês 
de Dezembro, efectuar uma visita na província de 
Gaza, concretamente nos distritos de Chibuto e 
Chókwè. Na sua agenda de trabalho, Muchanga, 

para além de preparar o Primeiro Congresso, pretende mandar 
uma mensagem de encorajamento às populações que, no seu en-
tender, vivem a exclusão a cerca de meio século.

No âmbito da preparação do 
Primeiro Congresso da Nova De-
mocracia, que terá lugar na Provín-
cia de Nampula, entre os dias 15 
e 17 de Dezembro, Salomão Mu-
changa escala a província de Gaza 
para “partilhar e colher contributos 
para o enriquecimento de Teses, 
para torná-las em documento rico 
para as discussões do congresso, 
que serão transformadas no instru-
mento de apoio para o manifesto 
eleitoral e programa de governação 

do país, eleições de 2023/ 2024”.
Em Gaza, os militantes dos 

partidos da oposição têm sido 
alvo de perseguição por parte dos 
membros do partido no poder, por 
isso, nos dois dias em que o líder 
da Nova Democracia estará naque-
le ponto do país, pretende mandar 
uma mensagem de encorajamento 
para as mulheres e jovens, para não 
se intimidarem e se juntarem ao 
que chamou de “movimento liber-
tador”.

Evidências

De acordo com Salomão Mu-
changa, ao se filiar à ND, a popula-
ção Chibuto e Chókwè vai “conhe-
cer e aprimorar o sentido político 
que se pretende para Moçambique 
e a revolução que se pretende insta-
lar e instituir, no lugar da desgover-
nação a que estamos sujeitos como 
moçambicanos”.

Na sua agenda de trabalho 
naqueles dois distritos, o líder da 
Nova Democracia pretende igual-
mente mostrar à população que 
“Moçambique é de cada moçambi-
cano, sem distinção de raça, etnia, 
cultura e que os moçambicanos 
precisam tomar de regresso a sua 
identidade, independência e liber-
dades”.

A província de Gaza faz parte 
do rol das províncias com bai-
xos índices de desenvolvimento 
no país. Visando mudar o actual 

cenário, nos dois dias que vai tra-
balhar naquela província Salomão 
Muchanga almeja mandar uma 
“mensagem de encorajamento às 
populações que vivem a exclusão a 
cerca de meio século, que sofrem a 
fome e miséria extrema, cujos va-
lores abandonaram e necessitam 

de uma palavra de apreço e que a 
vitória popular está iminente”.

De referir que, ainda na pro-
víncia de Gaza, o líder do ND 
vai orientar e melhorar, junto das 
estruturas locais do Movimento, a 
maneira de estar e filosofia de ac-
tuação do partido.
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POLÍTICAMoçambique despede se de Carlos Machili
Segunda-feira foi o dia escolhido para o último adeus 

a um dos precursores do Sistema Nacional da Educação 
e obreiro da expansão do ensino superior pelo país. Cha-
ma-se Carlos Machili, antigo reitor da então Universidade 
Pedagógica, que perdeu a vida vítima de doença, na últi-
ma quarta-feira.

DIVULGAÇÃO 

Evidências

Empresas com mais uma taxa por pagar

Esta informação colheu-
nos de surpresa porque, como 
sector privado, não fomos 
consultados e é sobre nós 
que recai esta medida. Trata-
se de uma surpresa negativa, 
porque não estávamos à espera, 
principalmente numa altura 
em que temos estado em vários 
encontros com o Governo, 
com objectivo de minimizar a 
carga fiscal que incide sobre 
as empresas. Queremos, aqui, 
manifestar o nosso desagrado 
em relação a essa medida.

Assembleia da República aprovou por consen-
so, semana finda, a revisão da Lei da Edu-
cação Profissional, que passa a obrigar o 
empresariado nacional a descontar uma ver-
ba correspondente a 1% das suas folhas de 

salário para o Ensino Técnico-Profissional. Entretanto, a 
Confederação das Associações Económicas de Moçambi-
que (CTA) tornou público que os empresários não foram 
consultados pelo Executivo no âmbito da revisão da Lei da 
Educação Profissional, tendo adiantado que a decisão vai 
prejudicar as empresas.

O sector privado foi colhi-
do de surpresa com a aprova-
ção da Lei da Educação Pro-
fissional, uma vez que não foi 
auscultado pelo Governo so-
bre a referida lei. O vice-pre-
sidente do Pelouro de Políticas 
Fiscais da CTA, Edgar Chuze, 
manifestou o descontentamen-
to do empresariado nacional 
com a entrada em vigor da-
quela medida que, segundo o 
Governo, pretende conferir 
mais qualidade para o sector 

da educação.
“Esta informação colheu-

-nos de surpresa porque, como 
sector privado, não fomos 
consultados e é sobre nós que 
recai esta medida. Trata-se de 
uma surpresa negativa, porque 
não estávamos à espera, prin-
cipalmente numa altura em 
que temos estado em vários 
encontros com o Governo, 
com objectivo de minimizar a 
carga fiscal que incide sobre 

as empresas. Queremos, aqui, 
manifestar o nosso desagrado 
em relação a essa medida”, la-
mentou Chuze.

Esta medida surge numa 
altura em que o grosso das 
empresas ainda se ressente 
das consequências negativas 
geradas pela pandemia da Co-
vid-19. Para Edgar Chuze, a 
obrigação de descontar 1% das 
folhas salariais vai prejudicar 
as empresas, tendo justificado 
que nem todos os técnicos que 

são formados no ensino pro-
fissional são absorvidos pelo 
sector privado. 

“Os descontos também 
são feitos pelas empresas sin-
gulares. Entendemos que, com 
isso, o Estado tem recursos 
suficientes para suprir as suas 
obrigações sociais para com o 
povo moçambicano. Ademais, 
nem todo o produto que sai 
do ensino profissional, assim 
como do ensino superior, é ab-

Governo não auscultou sector privado na revisão da Lei 
da Educação Profissional 

sorvido pelo sector privado. O 
Estado absorve a maior parte. 
A questão que colocamos é: 
qual será a contribuição do Es-
tado nessa lei? ”, questionou.

O vice-presidente do Pelou-
ro de Políticas Fiscais da Confe-
deração das Associações Econó-
micas de Moçambique declarou, 
por outro lado, que a sua agre-

miação pretende, nos próximos 
dias, se reunir com o Governo, 
com o claro objectivo de contes-
tar o instrumento aprovado pela 
Assembleia da República.

PUBLICIDADE
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CENTRAIS Nove milhões de casos de malária nos primeiros 9 meses de 2022 
Entre Janeiro e Outubro, Moçambique registou 9,4 

milhões de casos de malária nos primeiros nove meses 
do corrente ano, por sinal um aumento de 20% em com-
paração com igual período de 2021, em que foram regis-
tados 7,8 milhões. A informação foi avançada, há dias, 
pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago.

ca parra os Jogos Africanos que 
seriam realizados em Maputo. Foi 
a altura que conheci o Teófilo. 
Tornamo-nos amigos e mais tar-
de tornou-se padrinho de casa-
mento, quando casei em 2017”, 
disse.

Teófilo Nhangumele foi o ho-
mem que desenhou o projecto 
de protecção para a Zona Eco-
nômica Exclusiva com objectivo 
de defender a costa moçambica-
na que era usada para o tráfico 
de armas. Questionado pelo juiz 
Efigênio Baptista se conhecia o 
projecto em alusão, o réu decla-
rou que soube do mesmo através 
dos mídias.

“Não ouvi falar, comecei a ou-
vir falar do projecto na televisão, 
mídia, jornal. Acredito que foi em 
2015, mas antes ouvia por alto, as 
pessoas comentavam, diziam que 
era isso e aquilo”, disse o jovem 
que gastou parte da sua furtuna 
na agricultura, pecuaria e sector 
imobiliário.

Alemanha foi ponto de partida 
das viagens que mais tarde viriam 
originar os empréstimos para a 
criação da Proindicus. A acusação 
procurou estabelecer uma relação 
entre a viagem de Bruno Langa, 
Teófilo Nhangumele e Ndambi 
Guebuza à Alemanha. Enquanto 
Ndambi Guebuza simplesmen-
te nega qualquer ligação com os 
restantes na deslocação àquele 
país europeu, Bruno Langa disse 
que viajou ao lado Teófilo Nhan-
gumele e que não estava a par do 
objectivo da viagem.

“Na altura, não era claro, mas 
já tinha sido contactado pela Pri-
vinvest em Maputo para fazer 
consultorias para eles. Eu não 
conhecia o Boustani. Foi nessa al-
tura que o conheci pessoalmente, 
trocamos várias ideias, ele estava 
interessado em trabalhar comigo 
e aceitei o trabalho”, disse.

Langa foi contratado por Jean 
Boustani por indicação de Teófilo 
Nhangumele. Na altura, segundo 
Bruno Langa, o franco-libanês ti-
nha interesse de investir em Mo-
çambique.

“Falei com ele telefonicamen-
te, em 2010, ele ouviu falar de 
mim com o Teófilo, que disse-
-me ter interesse em falar comigo 
porque, na altura, eles queriam 
expandir os negócios deles para 
África Austral, e Moçambique era 
um dos focos. Fui a Alemanha, 
conversamos e mais tarde é que 
assinamos o contrato”, relatou.

A frase “não me lembro, já faz 
muito tempo” voltou a ser ouvi-
da na Penitenciaria da Máxima, 
mas com um novo protagonista. 
Langa assumiu que a viagem para 
Alemanha foi custeada pelo SISE, 
mas não teve memória para lem-

brar do e-mail enviado por Nhan-
gumele contendo programa de 
viagem para aquele país do leste 
do europeu.

Depois da Alemanha, o quarte-
to escalou Abu Dhabi, Emirados 
Árabes Unidos, onde reuniu-se 
com o presidente da Prinvivest, 
Iskandar Safa. Na viagem àquele 
país do continente asiático, Lan-
ga voltou a viajar na companhia 
de Teófilo Langa. “Viajei com o 
Teófilo, não tenho a certeza, mas 
encontramos o Armando em Du-
bai e seguimos para Abu Dhabi”.

Diferentemente do seu amigo 
de longa data, Bruno Langa assu-
miu que recebeu 8,5 milhões de 
dólares da Prinvivest. Entretanto, 
o réu esclareceu que embolsou 
a quantia pelo trabalho de con-
sultoria que prestou para aquela 
empresa sem saber o valor que ia 
receber.

Ângela Leão defendeu que 
o processo está a ser mal 

conduzido pelo MP

Associação para delinquir, 
branqueamento de capitais e fal-
sificação de documentos são os 
crimes que pesam sobre Ânge-
la Leão no processo das dívidas 
ocultas. Em sede de Tribunal, 
mesmo com documentos apre-
sentados pela acusação dando 
conta de que a recebeu dinheiro 
proveniente da Privinvest, Leão 
declarou que as suas construções 
nunca foram financiadas pela em-
presa libanesa.

A ré reconheceu, na sua versão 
dos factos, que é sócia da Mule-
pe. No entanto, nada sabe sobre 
o passado da empresa, antes de 
se tornar sócia. E mais, disse que, 
na Mulepe, nunca se fez menção 
ao projecto de protecção da Zona 
Económica Exclusiva.

A esposa do antigo Director-
-geral do SISE estava calma quan-
do respondia às perguntas lança-
das por Efigênio Baptista, mas 
quando chegou a vez do Minis-
tério Publico os ânimos ficaram 
exaltados. Perante as perguntas 
de insistência de Ana Sheila Mar-
rengula, Ângela Leão disse que 
estava presa por causa do seu ma-
rido, tendo declarado que estava a 
ser perseguida ou pelo Estado ou 
pelo Governo moçambicano.

“Quando um Estado ou um 
Governo, nem sei como dizer, 
nos persegue, a nossa vida pára”, 
afirmou a ré, para justificar as 
razões de não ter submetido ao 
Ministério Público documentos 
contratuais exigidos, rubricados 
entre si e o réu Fabião Mabunda. 

“Não juntei os documentos 
porque não tive tempo de o fazer. 
Fui detida e, nessa altura, deita-

ram-me numa cela sem luz, sem 
água, suja e pedi que me ouvis-
sem e não me ouviram. Na minha 
casa, estou a ser assaltada todos 
os dias. Neste momento, não te-
nho nem um sítio para colocar o 
meu filho, quanto mais para con-
seguir documentos”, disse.

Para sustentar a tese de per-
seguição, Ângela Leão citou a 
detenção da sua irmã mais velha, 
Mbanda Henning. “A minha irmã 
não fez nada, e o Ministério Pú-
blico sabe disso. A minha irmã 
não cometeu nenhum crime. Este 
processo está a ser mal conduzi-
do pelo Ministério Público desde 
o início, por isso andou a arrastar 
pessoas inocentes”, disse.

Ainda na tenda da “BO”, Leão 
disse que não conhece Jean Bous-
tani e que nunca esteve reunida 
com ele, nem com nenhum dos 
co-réus, porque nunca foi repre-
sentante do seu esposo.

“Nunca estive reunida com 
Teófilo Nhangumele, Bruno 
Evans Tandane Langa, Ndambi 
Guebuza e Cipriano Mutota por-
que eu nunca representei o meu 
marido nos assuntos sobre a se-
gurança do Estado”, frisou.

Em jeito de desabafo, Leão 
referiu que há muita especulação 
no processo e pediu provas do 
seu envolvimento na contratação 

das dívidas. “Eu não sei nada do 
SISE. E não sei nada da segu-
rança do Estado. E nunca soube 
nada sobre o SISE”, repisou.

Questionada sobre o dever de 
restituir o valor ao Estado, a ré 
disse que não vê por que teria de 
restituir algum valor ao Estado e 
que acha injusta a indemnização 
que o Ministério Público pediu. 
“Diz-se que se compraram cer-
tos materiais. Alguns barcos da 
EMATUM. Se eles foram com-
prados, por que se está a pedir in-
demnização de dois bilhões? Por 
que não se chama as pessoas que 
estiveram envolvidas na contrata-
ção das dívidas para virem cá de-
por e devolverem o valor”, disse 
Ângela Leão, para depois reiterar 
que está a ser vítima de persegui-
ção.

Teófilo Nhangumele: o lobista 
que nega ter lesado o Estado 

No processo das dívidas ocul-
tas pesam sobre Teófilo Nhan-
gumele crimes como Associação 
para delinquir, Crimes de uso de 
documento falso, peculato, chan-
tagem e branqueamento de capi-
tais.

Nhangumele, considerado por 
muitos como o “lobista” das dívi-
das ocultas, assumiu que prestou 

uma consultoria ao Estado, reve-
lou contornos de encontros com 
altas individualidades e não teve 
nenhum receio de aceitar que co-
nhecia alguns dos co-réus. Com 
uma abertura sem igual, Nhangu-
mele, a dado momento, assumiu-
-se como um verdadeiro coach 
motivacional em plena sessão de 
julgamento.

“Não faço negócios estranhos 
com funcionários do Estado. O 
funcionário do Estado que quer 
ser milionário deve sair do Esta-
do”, declarou Nhangumele..

O homem que explicou que 
colaborou com o SISE na quali-
dade de consultor na concepção 
da Proindicus, tendo como ob-
jectivo a protecção da costa mo-
çambicana. Por isso, mais tarde, 
depois de ter sido afastado, por 
ordens de Filipe Nyusi, espan-
tou-se quando ficou a saber da 
EMATUM e das questões ligadas 
à empresa através da imprensa.

De acordo com o réu, a pro-
tecção da costa moçambicana era 
importante, porque o território 
nacional, naquela altura, era utili-
zada para o tráfico de armas so-
fisticadas, que poderiam perigar o 
Estado.

A partir daí, Teófilo Nhan-
gumele e os seus colegas come-
çaram a desenhar a proposta e 

Continuação da pag  06
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CENTRAISMFS chocada com assassinato de profissionais do sexo na Beira 
A organização médico-humanitária Médicos Sem Fron-

teiras mostrou-se, recentemente, alarmada com a onda de 
assassinatos de pessoas, sobretudo profissionais do sexo na 
Beira. Duas das vítimas faziam parte do programa comuni-
tário da MSF com populações-chave, que incluem profissio-
nais do sexo e homosexuais.

iniciaram viagens para que se 
inteirassem do procedimento de 
gestão dos sistemas. Desenhado 
o primeiro conceito, com a iden-
tificação de problemas reais, Teó-
filo Nhangumele foi convidado a 
participar numa reunião na Presi-
dência da República. 

Nhangumele contou na tenda 
da “BO” que foi convidado para 
fazer a apresentação do projecto 
na Presidência, onde estiveram 
o ministro da Defesa (na altura, 
Filipe Nyusi), do Interior, dos 
Transportes (na altura, Paulo Zu-
cula), das Pescas (Victor Borges), 
das Finanças (Manuel Chang), 
o então director-geral do SISE 
(Gregório Leão) e Cipriano Mu-
tota 

Teófilo Nhangumele reforçou 
que o projecto de protecção cos-
teira era tão importante e incrível 
que se as pessoas que estavam na 
sala de audiência pudessem ver o 
que se passa na costa moçambica-
na mudariam de opinião em rela-
ção ao projecto, tendo igualmente 
avançado que foi Jean Boustani 
que ajudou a encontrar financia-
mento do projecto no estrangeiro 
e que CreditSuisse interessou-se.

Ainda na sua versão dos factos, 
Nhangumele disse que o ministro 
da Defesa (na altura Filipe Nyu-
si) foi quem pediu ao Presidente 

Guebuza para se avançar com o 
projecto de protecção da costa 
moçambicana. Por sua vez, “o 
Presidente da República respon-
deu que, se estivéssemos satisfei-
tos, podíamos avançar”. Então, 
o arguido tratou de falar com o 
então ministro da Defesa e com o 
então director-geral do SISE para 
se avançar com as assinaturas.

Quando o projecto ficou fe-
chado, chegou então o momento 
de Teófilo Nhangumele ser pago 
pelo trabalho de consultoria pres-
tado à Privinvest ao longo do 
tempo. Assim, viajou para Abu 
Dhabi e lá abriu a conta bancá-
ria para a qual foi depositado o 
valor. A informação de que tinha 
sido pago pelo serviço de consul-
toria prestado Nhangumele teve 
de Bruno Langa. 

Sobre a proposta da devolução 
de dinheiro arrolado pelo Minis-
tério, Nhangumele defendeu que 
não devolveria o dinheiro porque 
“tudo que ganhei foi fruto do 
meu trabalho”.

Cipriano Mutota: O homem 
que aplicou milhões de 
dólares na machamba

Cipriano Mutota, indiciado de 
Associação para delinquir, cor-
rupção passiva, falsificação de 

documentos, branqueamentos 
de capitais levou para a tenda da 
“BO” revelações que envolvem 
o então ministro da Defesa, Fi-
lipe Nyusi, e o antigo Presidente 
da República, Armando Guebu-
za. 

Segundo Mutota, Nyusi di-
rigiu alguns encontros na fase 
de concepção do projecto que 
levou à criação de ProIndicus, 
sendo que Armando Guebuza 
teve conhecimento de todos os 
processos até à criação da em-
presa.

Cipriano Mutota, na altura 
oficial do Serviço de Informação 
e Segurança do Estado, ocupan-
do a pasta de director do Ga-
binete de Estudos e Projectos, 
explicou que entrou no esquema 
que culminou com as dívidas 
ocultas quando lhe foi incumbi-
da pelo Director-geral do SISE a 
missão de fazer um estudo sobre 
possíveis ameaças que “pairavam 
na República de Moçambique”. 
Refere que, do estudo, concluiu 
que havia o risco do terrorismo, 
pirataria, migração ilegal, tráfico 
de drogas via marítima, entre ou-
tros.

“O encontro realizou-se no 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, no qual assistimos à apre-
sentação de uma empresa que 
era relacionada com a protecção 
da zona económica exclusiva. 
A empresa identificou-se como 
Abu Dabi Mar e quem fazia a 
apresentação era o senhor Jean 
Boustani, acompanhado por 
uma senhora que se dizia ser 
representante da empresa Abu 
Dabi Mar para a zona Austral de 
África.”

O réu explicou que participou 
em dois encontros com o co-
mandante-chefe e com as enti-
dades ministeriais (ministros das 
Pescas, dos Transportes, das Fi-
nanças e da Defesa), sendo que 
nos mesmos foi decidido que o 
Ministério da Defesa e o do In-
terior liderariam o projecto.

“Houve outra reunião, a úni-
ca em que eu estive ao nível do 
Ministério da Defesa, onde o 
ministro da Defesa (Filipe Nyu-
si) dirigiu a reunião na qualidade 
de chefe do Comando Operati-
vo”. Foi nessa reunião em que 
se decidiu que devia haver ac-
ções concretas para materializar 
o projecto e que cada ministério 
tinha que indicar os focal points. 
O focal point nas Finanças era a 
senhora Isaltina Lucas, que teria 
sido indicada pelo ministro Ma-
nuel Chang.

Cipriano Mutota diz ter havi-
do viagens, quer para Alemanha, 
quer para Abu Dabi, com o ob-
jectivo de confirmar a existên-

cia da empresa Privinvest e ver 
as suas potencialidades, sendo 
que as viagens foram feitas por 
Teófilo Nhangumele, sugerido 
por Mutota e com a anuência 
do então director-geral do SISE, 
Gregório Leão, visto que Muto-
ta não poderia viajar (acabava de 
perder a sua irmã), Bruno Langa, 
Armando Ndambi Guebuza e 
António Carlos do Rosário.

Mutota declarou que Privin-
vest tinha de pagar, a título de 
agradecimento pelo trabalho 
prestado no projecto de protec-
ção costeira e pelo seu sucesso, 
um valor a cada participante. 
Aliás, a denominação dada a este 
valor era “FI”.

Do montante de 50 milhões 
que foi pago pela empresa liba-
nesa, Mutota, que fora antes afas-
tado do projecto por Gregório 
Leão, encaixou apenas 980 mil 
dólares, com os quais comprou 
sete camiões e investiu no sector 
da agricultura. Sobre a devolução 
do valor, Cipriano Mutota disse 
que teve o interesse de negociar 
com a Procuradoria a devolução 
do dinheiro por ele recebido.

Renato Matusse recebeu 
1,6 milhões de dólares para 

escrever livro

Associação para delinquir, fal-
sificação de documentos e bran-
queamento de capitais são os cri-
mes que são imputados a Manuel 
Renato Matusse no processo das 
dívidas ocultas. Diz ter sido pago 
pela produção de um livro.

Respondendo as perguntas 
do Juiz Efigênio Baptista, Rena-
to Matusse admitiu ter recebido 
uma oferta de 1,6 milhão dólares 
[mais de 1,3 milhão de euros] em 
bens móveis e imóveis do em-
presário libanês Jean Boustani 
– o principal negociador da em-
presa Privinvest. 

"Na conversa que nós desen-
volvemos acabei mostrando as 
minhas dificuldades, vamos as-
sim dizer, e ele [Jean Boustani] 
acabou acedendo dar o apoio", 
disse Matusse à representante do 
Ministério Público, Ana Sheila 
Marrengula, quando a magistra-
da quis saber porque é que o réu 
recebeu o dinheiro.

Apesar de admitir ter recebi-
do a oferta de bens do Bousta-
ni, o ex-conselheiro político de 
wem pormenores sobre as ale-
gadas "dificuldades” que estaria 
a passar. "São assuntos de fó-
rum privado. Com imagens e a 
televisão a transmitir aqui, acho 
que há coisas de que temos de 
nos salvaguardar também", argu-
mentou. 

Manuel Renato Matusse expli-

cou que o acordo com Boustani 
não incluía transferência directa 
dos 1.6 milhões de dólares da 
Privinvest, tendo acrescentado 
que, por uma questão de "con-
veniência", as transferências se-
riam efetuadas diretamente aos 
vendedores dos imóveis adqui-
ridos. 

Ainda na sua audição, Matus-
se garantiu que conheceu Bous-
tani na Presidência da República 
e viu no empresário libanês "um 
ativo para penetrar no mundo 
árabe", mas jurou de pés juntos 
ter assumido o papel de facilita-
dor ou de intermediador dos in-
teresses do grupo Privinvest.

Maria Inês Moiane nega que 
foi subornada pela Privinvest  

Maria Inês Moiane é acusada 
de associação para delinquir, cor-
rupção passiva e branqueamento 
de capitais. De acordo com a 
acusação, com vista à recepção 
do valor, Maria Inês Moiane for-
mou um grupo, juntamente com 
Jean Boustani, Sérgio Nambu-
rete e Elias Moiane, elaborando 
um plano que consistia em in-
troduzir dinheiro de suborno no 
país para seu interesse e prove-
niente do grupo Privinvest. 

Na tenta da “BO”, a ré que é 
acusada de ter recebido 750 mil 
dólares da Privinvest, valendo-se 
das suas funções e a pretexto de 
facilitar encontros entre o en-
tão Presidente Guebuza e Jean 
Boustani, daquela empresa, refu-
tou todas acusações justificando 
que “eu não fui subornada”.

Na sua visão dos factos, o di-
nheiro que recebeu da Privinvest 
resulta da venda de um terreno 
de que é proprietária na cidade de 
Maputo, com vista à construção 
de um hotel, projecto que por si-
nal nunca foi concretizado. 

Sem rodeios, Inês Moiane res-
pondeu afirmativamente quando 
foi questionada sobre a sua parti-
cipação nas reuniões de prepara-
ção do Comando Conjunto, que 
por sinal eram organizadas por 
todas as forças de defesa e segu-
rança, incluindo o Ministério da 
Defesa, cujo titular era, então, o 
actual Presidente da República, 
Filipe Nyusi. 

Regra geral, tirando raras ex-
cessões, os réus do principal pro-
cesso das dívidas ocultas negaram 
ter recebido dinheiro a título de 
subornos e procuraram negar 
qualquer ligação entre eles, para 
afastar o crime de associação para 
delinquir e afastar a base para os 
outros crimes, no entanto, as de-
clarações de alguns dos declaran-
tes, como Imran Issa, desmontou 
a estratégia da defesa.
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NEGÓCIOS

Fórum de Directores Executivos 

EDM atinge 300 mil novas ligações pela primeira vez em 45 anos
A Eletricidade de Moçambique (EDM) atingiu, pela primei-

ra vez em 45 anos de actividade, o marco de conseguir realizar 
mais de 300 mil novas ligações de energia em onze meses. O 
marco "resulta do esforço que a EDM está a empreender na 
expansão da rede eléctrica, na simplificação dos processos de 
contratação e redução do tempo de espera ", refere a EDM em 
instituição em comunicado.

Os empreendedores devem colocar o registo das 
suas ideias de negócio no topo das prioridades, 
de modo a transformá-las em empresas, pois só 
assim é que estarão preparados para tirar van-
tagens das oportunidades que o mercado ofere-

ce, considerou, recentemente, o gestor de clientes do Standard 
Bank, Lemos Mário, durante a cerimónia de abertura da 23ª 
edição do programa virtual de estímulo ao empreendedorismo 
#iDeate, promovido pelo banco, em parceria com a ideiaLab.

Conforme explicou Lemos 
Mário, a falta de registo das ideias 
de negócio é um dos "erros" que 
têm sido cometidos pelos em-
preendedores: "O primeiro passo 
para a materialização de uma ideia 
de negócio é registá-la. Ou seja, 
transformá-la em empresa, com 
toda a documentação necessária 
(licenças, alvarás, entre outra)".

Ainda no que diz respeito a 

este aspecto, referiu-se, também, 
à necessidade de abertura de uma 
conta bancária, que é, para si, um 
dos principais pilares para o de-
senvolvimento do negócio.

"Uma conta bancária não é só 
para as empresas que têm ou mo-
vimentam muito dinheiro. Temos 
notado que muitas micro, peque-
nas e médias empresas só se diri-
gem a um banco quando têm um 

Empreendedores devem transformar ideias de negócio em 
empresas, considera especialista do Standard Bank 

cheque para levantar. Como em-
preendedores, não podemos olhar 
nesta vertente. Todo o valor que 
é para investimento inicial deve 
ser depositado numa conta, pois 
a empresa vai precisar de adquirir 
canetas, impressoras, computado-
res, entre outros equipamentos e 
materiais", frisou.

Mais do que facilitar a gestão 
da tesouraria, acrescentou, a con-
ta bancária permite o controlo 
exaustivo do negócio. A sua mo-
vimentação garante que haja um 
histórico, que não interessa só ao 
banco, mas também a possíveis 
investidores, que vão precisar de 
ver os movimentos.

Sobre o #iDeate, Lemos Má-
rio afirmou que o banco pretende 
não só estimular o empreendedo-
rismo, mas também fomentar e 

encorajar o desenvolvimento de 
negócios inovadores no País.

"O Standard Bank considera 
que as micro, pequenas e médias 
empresas são o motor da nossa 
economia. Não temos como falar 
do desenvolvimento do País sem 
falar das pessoas, famílias, comu-
nidades e sociedade, no geral. A 
ideia de negócio de cada um é im-
portante para o País, e o Standard 
Bank está aqui para dotá-los de 
ferramentas adicionais para a sua 
materialização", concluiu.

Por seu turno, o representante 
da ideiaLab, Manuel Rego, apelou 
aos participantes a abandonarem 
a ideia de que "ser empreendedor 
é ter, por exemplo, um computa-
dor, um logotipo ou uma página 
na internet".

"Empreender ou ser em-

preendedor é criar soluções para 
os problemas reais das pessoas ou 
comunidades. Por isso, é impor-
tante conhecermos e interagirmos 
com elas para podermos criar algo 
que responda às suas necessida-
des. Isso implica ir à rua", disse.  

Importa realçar que a forma-
ção, que coincide com a celebra-
ção da Semana Internacional do 
Empreendedorismo, conta com a 
participação de empreendedores e 
aspirantes de todo o País.

Para além da formação, os 
participantes beneficiam de ses-
sões de consultoria empresarial 
sob medida, exposição e oportu-
nidades de mercado e de financia-
mento, acesso a uma variedade de 
serviços de suporte de negócio e 
conteúdos de parceiros e especia-
listas do sector.

Maputo é capital do sub-comité das Instituições Financeiras 
de Desenvolvimento da SADC

Terá lugar, quinta-feira, 1 de Dezembro, em 
Maputo, o Fórum de Directores Executivos 
do Sub-comité das Instituições Financeiras 
de Desenvolvimento (DFI) da SADC, que vai 
abordar questões sobre a integração regional 

e a execução do Acordo de Comércio Livre no Continente 
Africano (AfCFTA).

O encontro, cujos debates 
vão incidir sobre a conectivida-
de de infra-estruturas, questões 
de investimento e comércio e a 
integração e provisão de siste-
mas financeiros, que permitam a 
implementação do AfCFTA, e a 
forma como as DFI podem con-
tribuir eficientemente para este 
processo, decorrerá sob o tema 
“Implementação do AfCFTA: 
Avaliação da Prontidão da Região 
da SADC e o Papel das Institui-
ções Financeiras de Desenvolvi-
mento”.

Em vigor desde Maio de 2019, 
o AfCFTA foi lançado na 12ª Ses-
são Extraordinária da Assembleia 
de Chefes de Estado e de Gover-
no da União Africana, em Nia-
mey, Níger, em Julho de 2019. O 
comércio ao abrigo do AfCFTA 
teve início a 1 de Janeiro de 2021.

O AfCFTA constitui a maior 
zona de comércio livre do mundo. 
Reúne 55 países da União Afri-

cana (UA) e oito Comunidades 
Económicas Regionais (CERs). 
Como um dos principais projec-
tos da Agenda 2063, o mandato 
do AfCFTA é criar um mercado 
continental único para uma popu-
lação de cerca de 1,3 mil milhões 
de pessoas e um Produto Interno 
Bruto (PIB) combinado de apro-
ximadamente 3,4 triliões de dóla-
res norte-americanos.

Como parte do seu mandato, 
o AfCFTA pretende eliminar bar-
reiras comerciais e impulsionar o 
comércio intra-africano através 
do avanço do comércio na pro-
dução de valor acrescentado em 
todos os sectores de serviços da 
economia africana.

Embora se preveja que o 
AfCFTA contribua para estabe-
lecer cadeias de valor regionais 
em África, permitindo o inves-
timento e a criação de emprego, 
é importante compreender o seu 
impacto na região da SADC e o 

papel das DFI da SADC na im-
plementação e realização dos ob-
jectivos do AfCFTA.

A reunião de Maputo reveste-
-se de capital importância sobre-
tudo se se considerar que a região 
da SADC tem muito trabalho a 
fazer para assegurar a implemen-
tação bem-sucedida do AfCFTA, 
uma vez que tem potencial para 
fomentar a industrialização, a cria-
ção de emprego e o investimento, 
reforçando assim a competitivida-
de da região da SADC e da África 
como um todo.

Tal como no acordo de inte-
gração regional da SADC, os paí-

ses integrantes do AfCFTA têm 
desafios específicos ligados à ro-
bustez e competitividade das suas 
economias. Moçambique não é 
excepção e deve, ao abrigo deste 
acordo, desenhar a sua estratégia 
de actuação, procurando encon-
trar vantagens comparativas, ma-
ximizar a sua posição geográfica 
e definir um conjunto de políticas 
que protejam a economia nacio-
nal, com particular destaque a 
agricultura e a indústria.

Este encontro dos Directo-
res e/ou Presidentes Executivos 
(CEOS) das DFIs da SADC, cul-
minará com a realização, no dia 

seguinte, 2 de Dezembro, da sua 
Assembleia Geral.

Importa salientar que a Gapi 
é uma instituição financeira de 
desenvolvimento com mais de 
30 anos de existência, cuja mis-
são é contribuir para a inclusão 
económica, social e financeira 
em Moçambique, promovendo 
a inovação, o empreendedoris-
mo e investimentos geradores 
de emprego. Como anfitriã des-
te evento, considera esta reunião 
crucial para a definição dos ca-
minhos a seguir para que a eco-
nomia continue a registar um 
crescimento assinalável.

Para aproveitar as vantagens do mercado
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Altas taxas retraem investimento estrangeiro e dificultam a adesão à BVM 

Eni almeja abrir segunda plataforma em Moçambique 
A plataforma flutuante FLNG Coral-Sul, na bacia 

do Rovuma, já é uma realidade, mas a  multinacional 
italiana, Eni não quer parar por aí. Através do seu di-
rector de operações, Guido Brusco, admitiu a possi-
bilidade da activação de uma segunda plataforma de 
produção de gás liquefeito ao largo de Moçambique.

“Em Moçambique o investimento em tecnologias de 
informação é quase zero”

O mercado bolsista em Moçambique já conta 
com duas décadas de existência, mas o volu-
me de capitalização bolsista continua a ser 
dominado por Obrigações do Tesouro (OT), 
contrariamente aos mercados mais evoluí-

dos. O presidente do Conselho de Administração (PCA) 
da Bolsa de Valores de Moçambique, Salimo Vala, enume-
rou, durante 6ª Edição do Absa Africa Financial Markets 
Index, as preocupações actuais do mercado bolsista, tendo 
destacado que os impostos aplicados no país retraem o in-
vestimento estrangeiro no país e dificultam a adesão das 
empresas à Bolsa de Valores de Moçambique.  Por sua vez, 
Patrícia Darsam, directora da Banca Corporativa e de In-
vestimentos do Absa Bank Moçambique, defendeu uma re-
forma fiscal como um todo na economia. Por outro apontou 
que o Governo deve rever as taxas para aumentar o apetite 
das empresas que se querem alista a BVM.

 O PCA da Bolsa de Va-
lores não tem dúvidas de que 
a carga fiscal imposta a em-
presas e investidores no país 
tem estado a contribuir para 
a retração do investimento 
estrangeiro no país, dificul-
tando assim que mais empre-

sas tenham capacidade e ro-
bustez para aderirem à Bolsa 
de Valores de Moçambique.

Destacando o notável 
empenho do governo em 
dinamizar a economia nacio-
nal, anota, porém que, as me-
didas anunciadas em Agosto 
último no âmbito do Pacote 
de Aceleração Econômica 
beneficiam os investidores 
em detrimento das empresas.  

“O Pacote de medidas 
de Aceleração Econômica 
anunciado pelo Presidente 
da República em Agosto já 
preconiza uma serie de paco-
tes de redução de impostos. 
Estamos atentos naquilo que 
os investidores e as empre-

sas tem estado a colocar. No 
entanto, os investidores têm 
benefícios da taxa a pagar e 
não as empresas”, declarou 
Vala para depois adiantar que 
a BVM tem estado a discutir 
com o Executivo reformas 
para transmitir confiança ao 
mercado de capitais no país.

“Temos estado a discu-
tir com outras entidades in-
clusive o Governo através 

ABSA defende redução de impostos e revisão da Lei 
Cambial para o país atrair investidores

Duarte Sitoe 

Ministério da Economia e 
Finanças, Autoridade Tribu-
taria para que haja esse sinal 
que transmita que o mercado 
de capitais é um instrumento 
privilegiado a ser usado no 
futuro e dando alguns sinais 
sob ponto de vista fiscal para 
trazer uma lufada de ar fresco 
e dinamização do mercado. 
A questão fiscal é uma situa-
ção delicada para o Estado 
porque vive de impostos”.

Por sua vez, Patrícia Dar-
sam, directora da Banca Cor-
porativa e de Investimentos 
do Absa Bank Moçambique, 
apontou que a recente re-
visão da Lei Cambial pode-
rá atrair mais investidores 
para a Bolsa de Valores de 
Moçambique.

“A nova revisão da Lei 
Cambial pode de facto aju-
dar a trazer maior confor-
to para os investidores na 

medida em que se for a ver 
actualmente hávários avi-
sos dispersos regulamentos. 
Este novo regulamento vai 
trazer vários espectos regu-
lamentares que já existem e 
pôr numa única lei. Isso vai 
ajudar qualquer investidor a 
ter acesso nãosó documento 
tudo que éregulamento cam-
bial e de actividade a nível 
do mercado financeiro”, dis-
se Darsam.

A 6ª Edição do Absa Afri-
ca Financial Markets Index 
aponta que Moçambique é 
um dos piores países para se 
investir devido aos altos im-
postos que também condi-
cionam o desenvolvimento 
do país. Na opinião directora 
da Banca Corporativa e de 
Investimentos do Absa Bank 
Moçambique a recente re-
forma fiscal, anunciada pelo 
Executo no âmbito das medi-
das de aceleração econômica, 
deve impulsionar o desenvol-
vimento da economia e não 
só o sector fiscal.

“O investidor interessa-se 
por aquele imposto que não 
o afecta diretamente que é o 

imposto sobre o rendimento 
que é gerado. Se é um inves-
tidor nacional ou estrangeiro 
que investe na bolsa, este im-
posto incide sobre esse ren-
dimento lhe é benéfico, mas 
não podemos olhar só para 
a questão desse imposto. A 
reforma fiscal deve ser algo 
que possa impulsionar o de-
senvolvimento da economia, 
não só no sector financeiro e 
no mercado de capitais, mas 
como um todo”, sublinhou

Falando do contributo da 
tecnologia para captar inves-
tidores para a Bolsa de Valo-
res de Moçambique, Esselina 
Macome, directora executiva 
da FSDMoç, deu exemplo 

de países como Uganda e 
Nigéria em que os investi-
mentos são captados através 
das empresas que usam a tec-
nologia informação, tendo 
adiantado que são poucas as 
empresas que investem em 
tecnologias de informação 
em Moçambique.

“A tecnologia pode jogar 
por dois lados, ou seja, para as 
próprias empresas, mas tam-
bém facilitar os investimentos 
para outras. Em relação as 
tecnologias de informação em 
Moçambique o investimento 
é quase zero, mas estamos a 
trabalhar no sentido de colo-
car as nossas empresas mais 
apetecíveis”, recomendou.

Temos estado a discutir com 
outras entidades inclusive o 
Governo através Ministério da 
Economia e Finanças, Autoridade 
Tributaria para que haja esse sinal 
que transmita que o mercado 
de capitais é um instrumento 
privilegiado a ser usado no futuro 
e dando alguns sinais sob ponto 
de vista fiscal para trazer uma 
lufada de ar fresco e dinamização 
do mercado. A questão fiscal é 
uma situação delicada para o 
Estado porque vive de impostos.
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Os ingleses, tal como os portugueses, 
votaram num grande mentiroso para 
primeiro-ministro. Antes do voto, to-
dos sabiam bem que os seus respectivos 

candidatos a primeiro-ministro eram mentirosos 
compulsivos, nos quais não se podia confiar numa 
única palavra que lhes saísse da boca.  No entanto, 
eleitores portugueses e ingleses foram aos milhões 
votar nos mentirosos. Rejeitaram outros candidatos 
que dissessem a verdade. Preferiram a mentira e a 
infâmia à honestidade e integridade. Preferiram can-
didatos que escondessem a verdade, mentindo que 
se tinha virado a página da austeridade em Portugal 
ou que vinha aí, economicamente, um período mais 
glorioso que nunca para a Inglaterra, após o Brexit. 
Que podemos concluir sobre esta preferência da 
maioria dos eleitores por políticos mentirosos e sem 
carácter? Especialmente agora que a dívida bruta e os 
impostos nunca foram tão altos em Portugal e que na 
Inglaterra a libra nunca esteve tão baixa, mas a dívida 
tão alta? E que em ambos os países o custo de vida 
sobe sem fim à vista? Será que estes povos vão con-
tinuar a votar em mentirosos?

Na Inglaterra, um mentiroso mentia aos eleitores 
que quando saíssem da Europa poupariam 350 mil-
hões de libras por semana, que iam direitinhos para 
o serviço nacional britânico, que assim ia ficar o mel-
hor do mundo. 

Em Portugal, outro mentiroso mentia aos eleitores 
que ficando na Europa vinha aí uma “bazuca” de 
muitos milhares de milhões de euros para beneficia-
rem todos os portugueses, sendo distribuídos pelas 
suas melhores e mais produtivas empresas. O nosso 
Serviço Nacional de Saúde também ia continuar, 
claro, o melhor do mundo. Nada disso aconteceu, 
ambos os serviços de saúde só têm piorado desde 
que esses dois mentirosos foram eleitos primeiros-
ministros, há já vários anos (embora o mentiroso in-
glês já tenha, entretanto, saído). Compensa realmente 
os eleitores votarem nestes mentirosos sem carácter? 

Será que a maioria dos eleitores são sádicos ou in-
génuos e nunca vão aprender a livrar-se de masoquis-
tas mentirosos no poder? Vão sempre adorar políti-
cos mentirosos e a imprensa mentirosa que promove 
tais políticos? Por exemplo, será que na próxima 
acreditarão que as coisas vão mudar e melhorar com 
sucessores de mentirosos, escolhidos por mentiro-
sos e promovidos por uma imprensa mentirosa? Por 
exemplo, acreditarão também no português Pedro 
Nuno, que já mentiu que a TAP ia ser um grande 
investimento lusitano ou na inglesa Liz Truss, que 
já mentiu que ia baixar os impostos britânicos? Para 
qualquer pessoa com dois dedos de testa, ou, pelo 
menos, senso comum e um mínimo de intuição na 
leitura não verbal e verbal dos dois candidatos ante-
riores a primeiro-ministro, Boris e Costa, via-se logo 

que cada vez que abriam a boca mentiam. 
Além disso, o seu historial indicava bem que tin-

ham feito uma carreira inteira na política a mentir 
e a enganar o próximo. Tais personagens, além de 
mentirosos, tinham e têm outros defeitos claros e 
graves de carácter. Só para chegarem ao poder a todo 
o custo, ambos deram facadas pelas costas nos seus 
predecessores no partido, traindo e prejudicando 
gravemente o seu país. Boris despachou sucessiva-
mente David Cameron e Teresa May, líderes íntegros 
que não mentiam e queriam o melhor para o seu país, 
opondo-se a trágicos economicamente cortes abrup-
tos com a Europa. Costa “esfaqueou” pelas costas, 
no seu partido, António José Seguro, um homem 
honesto e íntegro, que queria fazer muitas reformas 
do estado urgentes e necessárias para Portugal poder 
prosperar. Além disso, Costa pôs as culpas em Pas-
sos, outro homem honesto e que não mentia, de 
toda a corrupção despesista do seu anterior Governo 
socialista juntamente com Sócrates. No entanto, os 
eleitores ingleses e portugueses votaram, em maioria, 
nos mentirosos. Agora, estes povos têm, ambos na 
mão, um fiasco económico monumental.

Em Portugal, obviamente, as coisas são muito mais 
graves que na Inglaterra, porque a nossa economia 
em queda livre cai de uma altura que sempre foi 
“poucochinha” neste século maioritariamente lidera-
do pelos socialistas. Caímos de remediados para 
miseráveis da Europa. Daqui todos os que podem 
fogem e emigram para poder sair da miséria. Já na In-
glaterra, antes do Brexit, a libra era muitíssimo forte 
e a economia pairava bem alto. Depois das mentiras 
e falsas promessas de Boris veio sempre a cair em 
queda livre, mas, obviamente, a Inglaterra ainda não 
está numa situação tão aflitiva como Portugal, com 
os seus mais novos e mais qualificados a fugirem às 
centenas de milhares do país à medida que os anos 
passam. 

Conta a lenda que na cidade alemã de Hamelin, na 
época medieval, havia um flautista mágico que encan-
tava ratos e crianças que desapareciam para sempre. 
No Portugal actual há propagandistas das mentiras 
do PS mágicos que fizeram desaparecer mais de um 
milhão de portugueses emigrados, incluindo muitas 
crianças, em apenas cerca de 10 anos. O país empo-
brece e é destruído economicamente a olhos vistos 
pelos incompetentes e despesistas governantes so-
cialistas, mas os elogiadores das mentiras do PS nos 
jornais enriquecem a jurar que é verdade tudo o que 
os mentirosos do PS dizem. Ao contrário da cidade 
de Hamelin, que não pagava ao flautista, Lisboa paga 
bem aos flautistas propagandistas e à família toda de 
tais artistas. A teia de negócios misturados com políti-
ca dá-lhes cargos por todo o lado. 

Os mentirosos na imprensa ao serviço das mentiras 
do PS, propagandeando-as como verdades, são uma 

ameaça à nossa democracia e economia. Tornaram-
se numa organização quase salazarista, castradora do 
pensamento, do debate e do progresso de Portugal. 
Muitos são directores e lideram as nossas ridículas 
TVs, rádios e jornais, sendo uma espécie de flautistas 
de Hamelin. A sua missão é serem encantadores de 
crianças mentalmente (os adultos que votam PS) que 
vão atrás de falsos jornalistas, meros propagandistas 
terceiro-mundistas de mentiras e desaparecem para 
sempre na floresta da pobreza e emigração. Tais di-
rectores flautistas mandam tocar na TV e nos jornais, 
a toda a hora, a flauta de ministros incompetentes vin-
dos da JS, a elogiarem-se uns aos outros apesar dos 
piores resultados da Europa. Só mentiras ditas por 
mentirosos. Nestas TVs terceiro-mundistas e contra a 
verdade não cabe a sociedade civil inteligente e culti-
vada, honesta e íntegra. 

Só aparecem políticos mentirosos, a mentirem so-
bre o seu desempenho, e jornalistas a mentirem tam-
bém, elogiando os seus desastrosos resultados. Há 
uma deprimente ausência de honestidade, mérito e 
resultados nos nossos governantes mentirosos e na 
imprensa que os elogia falsamente. Somos governa-
dos por ministros mentirosos e incultos vindos da 
juventude socialista, a proclamarem que o mérito não 
conta para nada. Nas TVs não se fala verdade, nem 
se fazem perguntas incómodas para expor as menti-
ras. Não se questionam os políticos sobre para onde 
e para quem vão os nossos impostos ou os fundos 
europeus. O povo, com a maior carga fiscal de sem-
pre, suporta assessorias sem fim de propagandistas 
terceiro-mundistas do PS, mais os filhos deles.

Os portugueses sofrem repetidas mentiras do Parti-
do Socialista contra os seus interesses. No entanto, tal 
esposas ou maridos traídos, mas mansos, esquecem e 
perdoam depressa cada nova traição que lhes fazem. 
Metaforicamente, mesmo quando descobrem que os 
filhos, afinal, não são seus, vão logo a seguir registar 
mais filhos. Votam sempre nos mesmos e nos seus 
sucessores: Sócrates, Costa e Pedro Nuno. Talvez 
não tenham emenda; já os ingleses pensamos que vão 
acabar com mentirosos no Poder mais cedo. 

Nós como somos solidários não ficamos atrás...

Em relação a Moçambique, o “panorana” não 
é muito diferente, onde a Corrupção, a Men-
tira, o Roubo, as Inverdades, principalmente dos 
Órgãos de Informação afectos à FRELIMO, de 
que destacamos os jornais NOTÍCIAS, DIÁRIO 
DE MOÇAMBIQUE, DOMIMGOe RÁDIO 
MOÇAMBIQUE, o (des)Governo, o Desemprego 
e FOME de grande parte da População Moçambi-
cana— impera «Sem Rei Nem Roque», que é 
como quem diz, IMPUNE e IRRESPONSAVEL-
MENTE. Até quando?!

Dois “requintados” e 
mentirosos políticos (entre 

os quais a Frelimo se inclui)
Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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São sinais ténues, mas não deixam 
de ser sinais… O que a Renamo 
fez junto com mais cinco par-
tidos da oposição sem assentos 

parlamentares ao longo da semana pas-
sada é quanto, em condições normais, 
qualquer oposição faria diante do do-
mínio por enquanto sem adversários do 
partido no poder, neste caso a Frelimo. 
A política – e a sua leitura – não deixam 
espaço a alternativas: quando um partido 
hegemónico continua dominando a cena 
eleitoral por dezenas de anos, a única re-
ceita é a união das forças de oposição. 
Uma receita que pode não ser suficien-
te para derrubar o partido hegemónico, 
mas talvez possa o ser para reanimar a 
democracia do país em questão.

Não que as oposições tenham ficado 
em silêncio, nestes anos: existem figuras 
de destaque, principalmente na Renamo, 
que nos últimos tempos deram prova 
de saber fazer política, confrontando-se 
com as decisões do governo e da Frelimo. 
Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo e 
poucos outros representam algumas das 
individualidades que emergiram das filei-
ras da Renamo, graças à sua competência 
e vontade de construir uma alternativa 
à hegemonia da Frelimo. Ultimamente, 
Ivone Soares e Elias Dhlakama também 
voltaram a fazer ouvir as suas vozes na 
Assembleia da República… Sinais, sem 
dúvidas, de retomada de uma actividade 
política que parecia ter sido negligencia-
da ou até abandonada...Mas sinais de in-
dividualidades, não de um partido como 
tal, como um conjunto de pessoas que 
formam uma comunidade que partilha 
ideias e valores, e que procura – por voca-
ção, diria Max Weber – criar alternativas 
de governo a quem, neste momento, está 
no executivo do país. O que tem faltado 
ao longo dos últimos anos, em suma, é a 
iniciativa política do partido Renamo (e 
do MDM, e da maioria das oposições), 

pois só assim é que, num país em que 
os partidos representam o pilar da vida 
democrática, será possível construir uma 
dinâmica mais avançada para o país.  

A construção de uma coligação das 
oposições é (seria) um elemento impor-
tante na vida democrática de Moçambi-
que: para quem a observa, o objectivo 
não é de esperar que o partido de go-
verno seja derrubado. Pelo contrário, o 
que se quer é que Moçambique se torne 
uma democracia “normal” como muitas 
outras no continente africano: mesmo 
na lusofonia, basta ver os exemplos dos 
três países mais pequenos, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 
para perceber que, apesar das enormes 
dificuldades que sobretudo os últimos 
dois enfrentam em termos económicos, 
eles conseguiram criar uma dinâmica de 
alternância no poder, sem que isso cons-
titua razão para desespero, conflitos ou 
até guerras. Esta situação representa a 
normalidade, e assim é que deveria ser 
mesmo em Moçambique: pensar que seja 
normal a Frelimo, um dia, deixar o po-
der, assim como normal podia ser, ou-
tro dia, que a Frelimo retome este poder 
perdido em favor de outras formações 
políticas, dependendo de processos elei-
torais transparentes e justos.

Entretanto, chegar a um país “normal” 
é, em Moçambique, tarefa árdua, por 
razões que podem ser aqui omitidas. E 
um país normal precisa de partidos de 
oposição “normais”. Não é normal, por 
exemplo, que não exista uma actividade 
digna de nota dentro da Assembleia da 
República, em termos de propostas de 
leis por parte da oposição. Óbvio, tais 
desenhos legislativos seriam, geralmen-
te, destinados a serem reprovados, pois 
os números estão do lado da Frelimo; 
entretanto, na vida democrática é preci-
so experimentar todas as oportunidades 
que a Constituição e a lei permitem. E a 

apresentação de propostas de leis junto 
ao parlamento é provavelmente a princi-
pal destas oportunidades. Os discursos 
brilhantes de um Venâncio Mondlane, de 
uma Ivone Soares, de um Elias Dhlaka-
ma não representam iniciativas políticas 
do partido Renamo, mas sim de indiví-
duos com cabedal político significativo, 
que jogam uma partida a sós… O que 
falta é o director de orquestra, ou seja, 
o partido como – diria Gramsci – inte-
lectual colectivo - e, ainda mais, suas li-
deranças. O facto de as oposições terem 
aprovado a lei da TSU, por exemplo, re-
presenta uma grave falha na vida parla-
mentar moçambicana… 

A coligação que, talvez, será constituída 
é um passo à frente rumo à normalização 
da vida democrática de Moçambique, as-
sim como foi em Angola, com excelen-
tes resultados. Entretanto, os eleitores 
precisam de saber quais conteúdos, quais 
ideais e quais programas esta coligação 
irá levar a frente: que receitas para uma 
situação económica que cada dia penali-
za os cidadãos? Que soluções para dimi-
nuir o fosso entre ricos e pobres em Mo-
çambique? Como conter uma corrupção 
galopante? Que país queremos ver daqui 
a vinte ou trinta anos? Responder a es-
tas e outras questões fundamentais será 
o trabalho principal – juntamente com a 
escolha de boas lideranças – desta pos-
sível coligação, a que certamente que a 
Frelimo reagirá melhorando o seu de-
sempenho político. Actuar numa con-
dição de quase-monopólio não é nada 
estimulante para quem governa o país 
desde 1975. Iremos acompanhar se es-
tes primeiros sinais se transformarão em 
iniciativa política ou se ficarão meros si-
nais que não terão o poder de pôr em 
risco o monopólio político do partido 
dominante, que representa o primeiro 
objectivo desta fase da vida democrática 
de Moçambique.

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Oposições: ténues 

sinais de vida
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OPINIÃO

Em Outubro de 2018, eu disse, sem 
me aperceber, de que o Presiden-
te Samora Machel tinha morrido 
há 12 anos quando, na verdade, 

transcorriam, naquele mês, 32 anos. Cometi 
essa gafe em directo ao apresentar a rubrica 
Revista de Imprensa,na STV.

O vídeo relativo ao assunto tornou-se viral 
nas redes sociais. Foi partilhado em demasia. 
Circulou no país, assim como no exterior. 
Um amigo que se encontrava em Portugal 
e um outro em passagem por Nova Iorque, 
nos EUA, acederam ao ficheiroem grupos 
de Whatsapp, que foi motivo de chacota. Di-
vertiram-se à brava.

Num outro dia, voltei a ser alvo de ataques 
de internautas por ter-me apresentado com a 
gola da minha camiseta dobrada na extremi-
dade. O que não me parecia relevante, por-
que não havia nada de grave nisso, acabou 
por atrair a atenção de centenas de telespec-
tadores.

Paraa minha surpresa, no lugar de deba-
terem os conteúdos que levava para o pro-
grama, naquela manhã, cerca de 200 pessoas 
preferiram comentar a respeito do desajuste 
em parte da minha indumentária. Alguns, 
obviamente, aproveitaram a ocasião para es-
grimir epítetos pouco abonatórios. A maio-
ria, como é claro, transmitiu-me mensagens 
de conforto, aconselhando-me a menospre-
zartal assunto por configurar tamanha mes-
quinhez.

Seja como for, estes episódios deram azo 
a que concluísse que este é o preço que se 
paga quando se é uma figura pública.Somos 
continuamente escrutinados. Os admirado-
res e o público em geral avaliam tudo e nada. 
Prestam atenção ao pormenor, à nossa for-
ma de ser e estar, ao que dizemos, ao que 
fazemos no dia-a-dia e, inclusive, ao que ves-
timos. Estamos sob permanente vigia.

Infelizmente, este não é o entendimento 
de alguns ilustres. Apesar de serem membros 
do governo, dirigentes políticos ou gestores 
da coisa pública, querem continuar a com-
portar-se como se fossem ainda anónimos.
Querem continuar a ser tratados como se 
fossem aquele João, Armando ou Pedro que 
ninguém conhece.

Por incrível que pareça, tais figurasainda 
não perceberam ou fingem estar indiferen-

tes à situação de que,a partir da altura em 
que aceitaram os cargos que exercem, de-
vem adoptar um comportamento que sirva 
de exemplo digno ao comum dos cidadãos. 
Não podem ser vistas da mesma forma na 
sociedade. Quer queiram, quer não, são fi-
guras que não passam despercebidas a nin-
guém.

O seu discurso, a sua indumentária, as re-
lações ou amizades que estabelecem, o que 
fazem e o que deixam de fazer passam por 
um escrutínio público. 

Estão perante os holofotes, e qualquer 
que seja o desvio comportamental, designa-
damenteo deslize em termos de pronuncia-
mentos, o nepotismo, a prática de negócios 
ilícitos, a  corrupção, o compadrio, o favori-
tismo, o branqueamento de capitais e outros 
malesserão, sempre, alvo de críticas e denún-
cias por parte da imprensa e do público em 
geral.

A fasquia, em termos de postura e sentido 
de Estado, é colocadaao patamar mais alto 
quando se trata de avaliar um governante ou 
umdirigentepolítico, sobretudoa figura do 
Chefe de Estado, devido às responsabilida-
des que recaem sobre si no que diz respeito à 
garantia da paz, estabilidade e bem-estar do 
povo moçambicano.  

Infelizmente, o que acontece no país é 
preocupante. Osmembros do governoou 
políticos parecem estar aprestar-nos um fa-
vor no exercício das suas funções quando, na 
verdade, mais não fazem do que cumprir as 
suas obrigações. 

Alguns fazem discursos completamente de-
salinhados da realidade, num tom arrogante 
e deautoritarismo. Ainda assim, esperam que 
todo o mundo se levante e os aplauda, lhes 
preste vassalagem ou que, no mínimo, lhes 
elogie ou, ainda, se mantenha mudo e quedo.

Outros ilustres, quando entendem, fazem 
pronunciamentos públicos que chocam com 
algumas sensibilidades, para não falar de ofen-
sas às pessoas, grupos sociais, profissionais, 
étnicos ou tribais, transmitindo o sentimento 
de desprezo para com as massas e, ainda as-
sim, não admitem que alguém lhes critique. 

Outros ainda atropelam grosseiramente 
as leis vigentes no país, não lhes faltando 
pejo para se julgarem no direito deser ova-
cionados.

A julgar pela sua reacção à crítica, pelo 
ódio com que encaram quem lhes censure, 
alguns governantes ou políticos da proa dão 
a ideia de que estão correctos no que fazem 
e o público é que não. Que estetem o des-
plante de abordar apenas factos negativos 
em detrimento dos positivos. Que só vê er-
ros e não virtudes de uma governação.

São poucos, entre os notáveis, aqueles que 
aceitam a crítica tal como ela é. Que olham 
para a mesma de uma forma positiva. Que 
entendem que, salvo raras excepções, ela é 
feita na melhor das intenções, no sentido 
de contribuir para que pautem por uma boa 
postura, um sentido deEstado, com um dis-
curso bem elaborado e, acima de tudo, para 
que sejam dirigentes exemplares e envere-
dem porum desempenho adequado.

Infelizmente, os críticos, como eu, são mal 
vistos e conotados com oscontras. Alguns 
dignitários acham que os que lhes criticam 
não simpatizam com eles, o que não cor-
responde à verdade, pelo menos da minha 
parte. As minhas opiniões primam pela isen-
ção, independência e imparcialidade, valores 
consagrados na Constituição e na Lei de Im-
prensa que rege a actividade jornalística.

O que é que eu ganharia afrontando, por 
exemplo, o Chefe de Estado? Nada. Nem 
molestando a Frelimo ou qualquer outro 
partido político. Como jornalista, a minha 
missão é observarfenómenos, analisar e in-
terpretar discursos políticos, investigar e cri-
ticar más práticas parlamentares, governati-
vas e da sociedade.

Eu sou um entre milhares de patriotas que 
usam diferentes plataformas de comunica-
ção para exprimir o seu sentimento sobre o 
que não está bem no país com vista a contri-
buir para que seja corrigido. 

O objectivo é que tenhamos um país onde 
todos os governantes respeitem e conside-
rem os governados, as leis sejamcumpridas 
e levadas em conta na tomada de decisões. 

O objectivo maior é que tenhamos uma 
sociedade guiada pelos princípios de igual-
dade de oportunidades,tolerância e inclusão 
social. Estou a fazer a minha parte. Faz a tua 
também.

No dia que eu deixar de criticar um amigo 
será por ter deixado de nutrir por elea ami-
zade de outrora.

Porquêo ódio de 
políticos e governantes 

à crítica?

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Vice-presidente do Malawi liberto sob caução, horas 
depois de ser detido por corrupção

Depois de ter sido detido na última sexta-feira, 
sob alegações de que recebeu suborno em di-
nheiro no valor de 280 milhões de kwachas, 
cerca de 280 mil dólares do empresário do 

Reino Unido, Zuneth Sattar, por tê-lo ajudado a garantir 
contratos com o governo para as suas empresas, o vice-
-presidente do Malawi, Saulos Chilima está em liberdade 
sob caução. A sua detenção já era vista na comunidade 
internacional como uma prova da independência do Ju-
diciário naquele país vizinho.

As empresas em questão são 
a Xaviar Limited e a Malachitte 
FZE, que obtiveram contratos 
de equipamento militar e rações 
alimentares para o Exército e 
para a Polícia do Malawi.

De acordo com um comu-
nicado de imprensa assinado 
pela porta-voz da Unidade 
Anti-Corrupção, Egrita Ndala, 
Chilima recebeu o dinheiro en-
tre Março e Outubro de 2021.

“Ele recebeu dinheiro no 
valor de 280 mil dólares e out-
ros itens de Zuneth Sattar como 
uma recompensa por ajudar 
empresas ligadas a Zuneth Sat-
tar a serem adjudicadas contra-
tos pelo Governo do Malawi”, 
lê-se na declaração.

Chilima foi levado ao Tribu-
nal, acusado de práticas corrup-
tas, contrárias à Lei de Corrup-

ção. Ele também vai responder 
a acusações de tráfico de in-
fluência. Em Junho, o presiden-
te Lazarus Chakwera parou de 
delegar funções a Chilima após 
as acusações de suborno.

Horas depois de ter sido 
detido, o juiz Madlitso Chim-
waza concedeu liberdade ao 
vice-presidente do Malawi sob 
condição de pagar em dinheiro 
1 milhão de kwachas, cerca de 
mil dólares, entregar os seus 
documentos e se apresentar à 
Unidade Anti-corrupção a cada 
três meses. O vice-presidente 
também recebeu ordens de não 
deixar o país sem autorização 
judicial.

O julgamento foi adiado 
para uma data ainda a ser an-
unciada. Numa breve entrevista 
após a libertação, Chilima disse 

que não poderia comentar o 
que aconteceu durante o inter-
rogatório e as acusações proces-
suais. 

“Não vou comentar isso. 
Não é apropriado fazer isso. 
Deixe-me dizer que vou co-
mentar quando for o momento 
apropriado”, justificou.

Após deixar o tribunal, 
o vice-presidente também 
se dirigiu aos seus apoiantes, 
agradecendo a presença e de-
sejando-lhes um “bom fim-de-
semana”, entre aplausos.

Entretanto, a Unidade Anti-
Corrupção pediu ao tribunal 
que remeta o processo para o 

Tribunal de Crimes Financeiros. 
“É um grande caso. Não 

apenas porque envolve um vice-
presidente em exercício, mas 
por causa de outras questões 
que requerem consideração ad-
equada. Então, explicamos duas 
coisas ao tribunal: uma, que o 
caso deveria ir para o Tribunal 
Superior, para que uma divisão 
especial do Tribunal Superior o 
analisasse.

“Também explicamos ao 
tribunal que a equipe de acusa-
ção será liderada pelo advogado 
Mordecai Msisha, que já foi 
contratado. Planeamos trazê-lo 
pela experiência que ele tem, 

que pode ser consolidada e adi-
cionada às habilidades internas 
que existem aqui na Unidade 
Anti-Corrupção”, disse Chrisp-
ine Khunga.

Neste momento, a mídia 
social refere que a maioria dos 
malawianos quer que Chilima se 
demita para salvaguardar a sua 
dignidade. Ao abrigo da Consti-
tuição, o Presidente do Malawi 
não pode demitir o seu vice 
porque à semelhança do Chefe 
de Estado ambos foram eleitos 
na mesma lista.

Apesar de pobre, Malawi 
constitui exemplo em matéria 
de separação de poderes, no 
que tange à independência do 
judiciário, sendo um dos pou-
cos países da África Austral que 
observa o Estado de Direito 
Democrático, em que ninguém 
está acima da Lei, tal como 
acontece nos países vizinhos 
onde, quase sempre, os dirigen-
tes estão acima do Lei.

Por exemplo, em 2014, Joyce 
Banda perdeu as eleições gerais 
e logo a seguir exigiu a anulação 
do processo eleitoral, alegando 
fraude, mas sem fundamento. 
O caso foi à justiça e o tribunal 
chumbou a exigência da então 
presidente. Agências/Carta

ÁFRICA 
África do Sul e Eswatini prometem controlar barragens 

Os Governos da África do Sul e do Reino de Eswatini, 
através da Autoridade Reguladora de Águas da Bacia do In-
comati, comprometeram-se, recentemente, a controlar as 
descargas nas barragens de Driekoppies e Maguga, para Mo-
çambique, com vista a evitar inundações e perda de vidas 
humanas, bem como a destruição de infra-estruturas.

Obiang reeleito presidente da Guiné Conacri 

De acordo com dados avançados pela Junta 
Eleitoral da Guine Conacri, Teodoro Obiang 
é o grande vencedor   das eleições presiden-
ciais. Obiang conseguiu 405.910 dos 411.081 

dos votos, o que corresponde a 94% e vai continuar a 
dirigir os destinos daquele país da Africa Ocidental nos 
próximos sete anos. 

“Obiang é, assim, solen-
emente presidente eleito da 
República da Guiné Equatorial 
por um novo mandato de sete 
anos", declarou o ministro do 
Interior, que é também o presi-
dente da Junta Eleitoral Nacio-
nal, Faustino NdongEsonoAy-
ang.

“Os resultados definitivos 
do escrutínio voltam a dar-nos 
razão. Obiang NguemaMbasogo 
é reeleito como presidente da 
Guiné Equatorial com 94,9% 
dos votos, que equivalem a 
405.910 votos da população; 

continuamos a demonstrar ser 
um Grande Partido Político”, 
escreveu o vice-presidente e seu 
filho, 'Teodorin' Obiang, na sua 
conta no Twitter.

O secretário-geral da Con-
vergência para a Democracia 
Social (CPDS), Andrés Esono, o 
único partido da oposição autor-
izado, ocupou a segunda posição 
com 9.684 votos, e na terceira 
posição ficou o líder do Partido 
da Coligação Social Democrata 
(PCSD), também na oposição 
mas próximo do partido do 
Presidente, Buenaventura Mon-

suyAsumu, com 2.855 votos.
Para além da votação presi-

dencial, os equato-guineenses 
escolheram também os repre-
sentantes no Parlamento, tendo 
o partido de Obiang ficado com 
todos os lugares, para além dos 

55 do Senado, o mesmo acon-
tecendo com os 58 lugares em 
disputa nos municípios, que 
foram todos para membros do 
Partido Democrático da Guiné 
Equatorial (PDGE).

Os resultados definitivos 

têm agora de ser validados pelo 
Tribunal Constitucional, disse o 
ministro do Interior, que colocou 
a participação eleitoral nos 98%.

Dos 419.807 eleitores equa-
to-guineenses, houve 413.148 
que exerceram o seu direito de 
voto em 1.533 mesas de voto, o 
que significa que houve 411.081 
votos válidos, para além dos nu-
los e dos colocados em branco, 
de acordo com a agência de notí-
cias espanhola EFE.

Refira-se que Teodoro Obi-
ang, actualmente com 80 anos, 
governa um pequeno país rico 
em petróleo desde 1979, na se-
quência de um golpe de Estado 
em que derrubou o seu tio e 
ditador sanguinário Francisco 
Macias Nguema, e é o Presiden-
te há mais tempo no poder em 
todo o mundo, somando agora 
mais um aos cinco mandatos 
que já cumpriu.

Texto: Redacção/Agências 
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Dialogar sobre qualquer coisa é sempre o 
exercício de nos desnudarmos diante do 
outro e de nós mesmos, trazer para fora 
o que pensamos e sentimos sobre deter-

minado assunto ou situação. Dialogar permite, quan-
do feito com honestidade e sem pretensão doutrinária 
ou de afirmação de poder, aprofundar o autoconhe-
cimento, estabelecer pontes entre nós e o outro e por 
vezes conhecer o outro de nós mesmos. O diálogo 
permite igualmente conhecer o outro, os seus temo-
res, anseios, angústias, fragilidades, desejos e vontades. 

O diálogo não se deve prestar a domesticar ou mu-
dar de uma forma impositiva as ideias de quem quer 
que seja, aliás, nem se presta a mudar ideia de nin-
guém. O diálogo não deve ser um espaço de exacerba-
ção do ego ou da busca incessante pela proclamação 
da inteligência.   

Mas por que trazer o diálogo como tema para refle-
xão? Não pretendo necessariamente trazer para este 
debate questões relativas à importância do diálogo ou 
sobre como o diálogo deve ser conduzido, mas quero 
abordar o que significa dialogar para os homens, ten-
do como base as normas sociais.  

Por que dialogar é muito difícil para nós os homens? 
Penso que há duas razões subjacentes a esta dificulda-
de e que podem explicar o fracasso da adopção desta 
ferramenta.

A primeira razão tem a ver com a falta de conheci-
mentos e competências para estabelecer um diálogo. 
Os homens não sabem dialogar porque não foram 
ensinados a fazê-lo. E não foram ensinados porque a 
sociedade delegou-lhes outros papéis sociais que de-
sestimulam o uso desta ferramenta. Os homens foram 
colocados em posições que dispensam a necessidade 
do uso do diálogo. Não se pode esperar que um ho-
mem que lhe foi dito que quem manda é ele, que ele 
é quem tem o poder, prefira dialogar com alguém (es-
pecialmente a mulher que lhe foi retirado socialmen-
te o direito de se opor, questionar seja lá o que for). 
As normas sociais dão aos homens a prerrogativa de 
se fazerem respeitar sob qualquer pretexto, nem que 
para isso tenham de fazer o uso da força, da coação 
psicológica, económica e etc.

A segunda razão é de ordem simbólica. O que dia-
logar significa para os homens e que implicações o 
diálogo representa para a masculinidade que construí-
ram de si. Para os homens, dialogar é “rebaixar se ao 
nível da mulher”, isso é demonstração de fraqueza e 
um atentado a sua masculinidade. Por outro lado, os 
homens entendem que cabe às mulheres a obrigação 
de obedecer no silêncio da sua dor e inconformismo. 

Há homens que não dialogam porque não querem, 
outros porque não sabem, mas a maioria, pelas duas 
razões. Mas, quando as mulheres têm as suas vozes 
cerceadas e limitadas, elas também perdem a facul-
dade de significar positivamente o diálogo. Algumas 
mulheres acreditam que se dirigir, responder ou ques-

tionar a ordem do homem é de todo errado e significa 
absoluta falta de respeito. As mulheres, tal como os 
homens, não sabem usar o diálogo como ferramenta 
de gestão de conflitos ou das emoções. Mas, é pre-
ciso reconhecer que as mulheres estão em melhores 
condições de dialogar, porque elas sempre encontram 
mecanismos de expor as suas angústias, medos, frus-
trações, diferentemente dos homens. Isso permite 
que as mulheres estejam mais propensas ao diálogo 
do que os homens.

Conferir aos homens o direito do exercício da auto-
ridade e às mulheres a obrigação da obediência,  ani-
quila a possibilidade do diálogo ser uma ferramenta de 
intermediação ou de facilitação de conflitos. Por isso, 
se torna necessário mudar as normas sociais nocivas 
que inviabilizam o diálogo entre homens, em particu-
lar entre os homens e as mulheres. 

Hoje, vivemos tempos muitos difíceis, o uso da vio-
lência como recurso de gestão de conflitos sociais e 
individuais tendem a crescer exponencialmente. Este 
crescimento se deve em parte à falência do uso da 
palavra ou do diálogo como ferramenta de expressão 
das emoções. Postas as coisas deste modo, pode levar 
a pensar que, em algum momento da nossa história 
humana, o diálogo tenha permeado as interações so-
ciais e humanas. Penso que não, mas em relação a este 
ponto, a minha perspetiva é de que as sociedades mo-
çambicanas foram e ainda são essencialmente socie-
dade de forte exercício do aconselhamento do que do 
diálogo. Por exemplo, no passado, todos os impasses 
e conflitos entre os membros da comunidade eram 
resolvidos dentro da plataforma familiar ou comu-
nitária. Esses mecanismos de gestão de conflito não 
eram necessariamente de criação de campo de diálogo 
ou do exercício do diálogo, até porque os manejos dos 
conflitos eram feitos para assegurar que os homens e 
as mulheres se comportassem dentro das expectativas 
sociais instituídas, ou seja, a função dos mecanismos 
comunitários de resolução de conflitos eram mais de 
reconciliar os homens e mulheres em relação ao cum-
primento e exercício pleno das normas sociais. 

Estes espaços não se prestavam a ouvir as dores, as 
angústias e o sofrimento das mulheres. As dores das 
mulheres só eram acolhidas quando resultassem do 
exercício inadequado do poder do homem, ou seja, 
que o homem estivesse a agir fora do seu mandato 
social. 

Como fazer do diálogo uma ferramenta importante 
para os homens e mulheres?

Para combater a violência, é preciso, primeiro, que, 
a nível das nossas comunidades e famílias, ensinemos 
aos nossos filhos e filhas que o diálogo é uma ferra-
menta muito importante, não apenas para resolução 
de conflitos, mas sobretudo interação com o mundo 
e com o outro.

Ensinemos aos nossos filhos que o diálogo permite 
aprofundarmos o conhecimento de nós mesmos. Po-

rém, entendo que, para que os homens recorram ao 
diálogo, é crucial que a sociedade eduque os meninos 
e rapazes a manifestar suas emoções livremente, e que 
tal exercício não seja visto como expressão de fraque-
za. O diálogo é uma ferramenta para o alcance da paz 
e harmonia, passando necessariamente por combater 
algumas normas sociais nocivas. Não podemos con-
tinuar a dizer que os homens mandam e as mulheres 
obedecem. 

Eduquemos os nossos filhos e homens a enten-
derem que dialogar com sua esposa não é sinal de 
fraqueza. Enquanto dialogar significar, para nós os 
homens, perder autoridade e o poder sobre o outro, 
continuaremos a assistir à intensificação da violência 
de homens contra homens e sobretudo de homens 
contra as mulheres. 

E por que dialogar é importante para os homens?
Dialogar permite aos homens manifestarem livre-

mente as suas emoções, abre espaço para que ele pos-
sa expressar os seus medos, ciúmes, temores através 
do diálogo e não pela violência. Os homens sentem 
medo, angústias e temores, porque esses sentimentos 
são típicos do humano. Negá-los é a maior manifesta-
ção da nossa fraqueza. Todo o homem que se predis-
põe a parecer o que não é mostra com isso toda sua 
fragilidade.   

Os homens podem até querer dialogar, mas preci-
sam primeiro se libertar das masculinidades tóxicas 
que os impedem de ver no diálogo como uma ferra-
menta importante para sua saúde e bem-estar. Os ho-
mens que não dialogam facilmente recorrem à agres-
são, porque não sabem usar a palavra. É pela palavra 
que se exercita o diálogo, e é no diálogo que as nossas 
emoções podem encontrar encaminhamentos. Não 
dialogar significa ficar à mercê das nossas emoções. 
E quem não dialoga, não se conhece, e quem não co-
nhece suas emoções não as pode controlar ou gerir, 
e, por conseguinte, corre enormes riscos de agredir, 
matar, enlouquecer ou morrer.

Os homens precisam de mudar a forma como cons-
troem a partir do exercício ou não do diálogo a ideia 
de si. Dialogar não é fraqueza, dialogar não é coisa de 
fracos, dialogar não significa se rebaixar, dialogar não 
significa humilhação. Dialogar é um espaço para falar 
dos nossos sonhos, desejos, vontades, mas sobretudo 
para expressarmos, igualmente, o que atenta a nossa 
saúde mental.  Dialogar é também escutar o outro, 
é por via dessa escuta que podemos conhecê -lo. O 
diálogo permite que possamos encontrar continua-
mente o melhor caminho para lidarmos com nossas 
frustrações, a melhor forma de lidar com tudo que 
nos ameaça a paz. 

Aprender a dialogar é importante e necessário para 
construção da igualdade de direitos entre homens e 
mulheres, mas sobretudo para permitir aos homens 
autoconhecimento em relação às masculinidades tóxi-
cas que habitam o seu ser.  

Por que dialogar é difícil 
para os homens?

Honório Isaías 

OPINIÃO
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onde actualmente faz tratamento.
Desde que foi diagnosticado 

com cancro da próstata, conta 
que o seu estilo de vida sofreu 
mudanças, tanto a nível social, 
como sexual. Sua alimentação é 
baseada em produtos integrais e 
não pode perder noites. Sexual-
mente, ele afirma que “já não é a 
mesma coisa, mas, mesmo assim, 
estou grato por ter uma esposa 
que entende a situação”.

O temido tacto rectal afasta 
homens dos hospitais, mas 

não todos

Tal como Matimbe, muitos 
homens chegam ao hospital pra-
ticamente já com a doença em 
fase avançada, primeiro pelo fac-
to deste género ter menor cons-
ciência sobre cuidados de saúde, 
comparativamente às mulheres, 
mas também devido a negligência, 
aliada ao receio de ser submetido 
ao tacto rectal. 

Eugénio Tivane, de 63 anos de 
idade, residente no bairro Hulene, 
decidiu fazer diferente. Depois de 
ouvir falar da doença que afecta 
homens adultos a partir dos 40 
anos, decidiu começar a fazer ras-
treio de forma regular.

“Eu fui ao hospital fazer o ras-
treio e não tenho vergonha disso. 
É a minha saúde e em nenhum 
momento me senti complexado 
em ver o médico fazer o exame 
rectal”, desmistifica, relatando a 
experiência de um amigo que teve 
a doença, mas por conta da vergo-
nha não conversava com ninguém 
e o cancro evoluiu, deixando-lhe 

imobilizado.
“A maioria dos doentes é assin-

tomática”, explica o urologista
O médico residente de urolo-

gia no Hospital Central de Mapu-
to (HCM) e docente do Instituto 
Superior de Ciências de Saúde 
(ISCISA), Gomes Cumbe, expli-
ca que o cancro da próstata é um 
tumor maligno que causa cresci-
mento anormal do órgão.

Quanto à manifestação da 
doença nos pacientes, Cumbe diz 
que a maioria dos doentes é assin-
tomática, mas pode desenvolver a 
necessidade frequente de urinar, 
mas quase sempre com intermi-
tência, ou seja, “ele urina e pára, 
e volta a fazer força para urinar, 
e mesmo assim, depois de urinar, 
vai ter a sensação de bexiga não 
vazia”.

O médico explica ainda que 
com o avanço da doença o pa-
ciente “apresenta urina ou esper-
ma com sangue, disfunção sexual 
eréctil (perda de erecção) e reten-
ção urinária, e numa fase mais 
grave os doentes ficam magros, 
fracos, com pernas bambas e do-

res ósseas (na coluna e região da 
bacia)”. 

Quando questionado sobre a 
possibilidade de se fazer um auto-
-exame, tal como no cancro da 
mama, o médico disse que “infe-
lizmente para o cancro da prósta-
ta não há um auto-exame. A única 
coisa que o paciente pode fazer 
é vigiar o período de rastreio ou 
prestar atenção nos sintomas que 
possam surgir”.

Embora persistam muitos me-
dos, estereótipos e até desinfor-
mação, o médico explica que há 
uma crescente consciência sobre a 
doença, razão pela qual, compara-
tivamente aos anos anteriores, há 
um aumento do número de pes-
soas que buscam fazer o rastreio 
de forma voluntária, mas lamenta 
o facto de muitos destes pacien-
tes procurarem o médico já com 
o cancro desenvolvido ou já no 
estágio grave. 

“Eles não vêm porque sabem 
que chegada uma idade devem fa-
zer o rastreio, mas sim quando já 
precisam fazer força para urinar. 
E muitos aparecem quando já 
têm urina e esperma com sangue 
e emagrecidos”, sustenta.

Cumbe acredita que as cam-
panhas de sensibilização, como 
o Novembro Azul, contribuem 
para que mais pessoas tenham 
consciência da doença e por via 
disso busquem informações so-
bre o cancro, o que contribui para 
o aumento do número dos que 
aderem ao rastreio.

“Mas existem ainda casos de 
pessoas que não o fazem simples-
mente por terem vergonha, medo 
ou simples receio de ter um dedo 
tocando o seu recto”, reconheceu 
o médico, esclarecendo que não 
são todos os pacientes que são 
submetidos ao toque rectal. Este 
procedimento é destinado apenas 
a pacientes com maior suspeita de 
terem a doença. 

Conheça as causas de um 
inimigo silencioso 

O consumo excessivo de sal, 
o sedentarismo, a suplementação 
alimentar a base de cádmio e mag-
nésio aumentam significativamen-

SAÚDE E GÉNERO
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Continua na pag 23

MISAU reconhece que há falta de agentes comunitários
O rácio de agentes comunitários de saúde, que prestam 

cuidados primários às comunidades na área da malária, diar-
reia, HIV/Sida, saúde materno-infantil, entre outras, é de 
0,5 agente para mil habitantes. Para reverter o actual cenário, 
o ministro da Saúde, Armindo Tiago, defende a aposta do 
sector da saúde é a formação.

Estereótipos e falta de informação dificultam o tratamento do cancro da próstata

Dados do Ministério da Saúde sobre o cancro de 
próstata expõem o quadro negro da doença no 
país. Só no ano passado (2021), foram registados 
cerca de 1 700 novos casos, num ano em que a 
doença foi o quarto maior motivo de interna-

mento no Hospital Central nos serviços de urologia, tendo sido 
a segunda maior causa de óbitos no mesmo serviço e este é o 
segundo tumor mais comuns nos homens, o quinto mais mortal 
no mundo, ficando atrás apenas do cancro de pele. Mas, nem com 
isso a consciência sobre esta doença cresce entre os homens, por-
que, segundo urologistas e activista sociais, persistem estereóti-
pos e falta de informação, aliado ao facto de campanhas de sensi-
bilização que banalizam o homem, gerando um efeito inverso. O 
receio do tacto rectal é outra causa que faz com que muitas vezes 
os pacientes cheguem ao hospital já em fase avançada.

Paulo Matimbe é uma das ví-
timas da doença. Foi forçado a 
abandonar o trabalho na Beira, 
província de Sofala, para receber 
assistência hospitalar em Mapu-
to. Conta que levou tempo para 
descobrir a enfermidade, pois 
primeiro procurou assistência no 
Hospital Militar da Beira por não 
conseguir urinar, mas, quando 
explicou, o médico  receitou-lhe 
comprimidos para diabetes, afir-
mando que fora isso ele não tinha 
nada, e que tinha apenas de con-
trolar os níveis de açúcar no san-
gue. Um erro que lhe custou mais 
dias de dor, afinal o seu estado de 
saúde só piorava.

Por iniciativa própria partiu 
para cidade de Maputo, para jun-
to do Hospital Central de Mapu-
to fazer outros exames, porque 
para além dos bloqueios já sen-
tia dores ao urinar. Erradamen-
te, o médico que o atendeu disse 
que ele estava desenvolvendo 
diabetes, tendo lhe receitado ou-
tros comprimidos para diabetes. 
Mesmo assim só piorava.

Já em 2019, insatisfeito com 
o cenário, retornou a Beira, onde 
trabalhava, já com sinais de obs-
trução da uretra. Na terceira vez 
a se dirigir à um hospital, onde 
sem muita demora foi submetido 
a exames médicos, e foi através 
do toque rectal que veio a con-
firmação que tinha o cancro da 
próstata. 

"Eu não fazia ideia do que era 
isso. Cheguei a pensar que fossem 
pedras nos rins, mas o médico dis-
se que não era isso", lembra.

O diagnóstico tardio 
deixou sequelas

Sem que passasse uma semana 
após o diagnosticado, Paulo conta 
que durante uma noite o seu es-
tado passou de mau para péssi-
mo, com a bexiga excessivamente 
cheia e dilatada conta que preci-
sou ser levado apressadamente 
pelos colegas ao hospital. Chega-
do lá, o médico colocou-lhe ime-
diatamente uma algália para ex-
trair a urina acumulada na bexiga. 

Por conta deste cenário, teve 
que voltar a Maputo para, desta 
vez, junto da sua família, iniciar 
com o tratamento do cancro da 
próstata. A sua condição física 
e estado avançado do cancro o 
impediram de passar por uma ci-
rurgia. “Fiquei sabendo o que é 
esta doença exactamente quando 
tive”, lembra.

Após passar cerca de dois anos 
sendo assistido pelo médico uro-
logista Nelson Tchamo, foi no fi-
nal do ano passado que foi trans-
ferido aos serviços da oncologia, 

Homens continuam a “fugir” rastreio por medo de 
toque no ânus

Renato Khau

Especialista esclarece que procedimento é usado apenas em pacientes suspeitos
Homens não aderem por terem vergonha, medo e receio de ter um dedo no recto
Cancro da próstata é já a segunda maior causa de mortalidade masculina

Gomes Cumbe, médico residente de urologia no Hospital 
Central de Maputo (HCM) e docente

Paulo Matimbe

Justino Mainato
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Há barulho na família do Futsal

Presidente do Costa Sol morre em aparatoso acidente de viação
Morreu na manhã desta segunda-feira, 28 de Novembro, 

o presidente do Clube dos Desportos da Costa do Sol, Jonas 
Chitsumba, vítima de acidente de viação, na Estrada Nacio-
nal N°1, na província de Inhambane, quando voltava de uma 
cerimónia familiar. O facto foi tornado público pelo clube 
canarinho nas redes sociais.

Já é dado adquirido que a capital moçambicana, Ma-
puto, será palco do Campeonato Nacional de Futsal 
versão 2022, sendo que o sorteio foi realizado na úl-
tima semana, inquietando algumas equipas filiadas 
à Associação de Futebol da Província de Manica que 

estão de costas voltadas com a entidade que chancela o futsal 
no país, uma vez que foram escolhidos a dedos os represen-
tantes (Liga Desportiva de Chimoio e Escola de Condução 
Planalto) daquela província enquanto faltam quatro jornadas 
para o término do Campeonato Provincial. 

Os clubes de futsal ao nível 
da província de Manica estão de 
costas voltadas com a associa-
ção local em virtude desta ter 
indicado os representantes da 
província no Campeonato Na-

cional da modalidade antes do 
término da competição provin-
cial. Segundo contaram os quei-
xosos ao Evidências, a Asso-

ciação Provincial indicou duas 
equipas como representantes 
daquela província enquanto fal-
tavam 12 pontos por disputar, 
ou seja, quatro jornadas.

“Estamos todos boquiaber-

tos, não entendemos como foi 
possível a Associação Provin-
cial de Manica escolher os seus 
representantes do Campeonato 

FMF e Associação Provincial acusados de homologar 
campeão a quatro jornadas do fim da prova

Clubes de futsal de Manica acusam FMF e APFM de ferirem a verdade desportiva 

Duarte Sitoe 

A União Desportiva de Quelimane (UDQ) 
sagrou-se campeão provincial de futsal da 
Zambézia e, por via disso, carimbou o pas-
saporte para o Campeonato Nacional da 
Modalidade, que será realizado na Cidade 

de Maputo entre os dias 08 e 18 Dezembro, mas, debal-
de, no dia 25 de Novembro corrente, foi notificado que 
não faria parte do “Nacional” por não estar registado no 
FIFA-CONNECT.

Aliás, a UDQ, que já es-
tava de malas aviadas para 

a capital do país, refere que 
ficou surpreendida com o 

Campeão da Zambézia falha “Nacional” por não estar 
registado no FIFA-CONNECT 

ainda a decorrer. Temos qua-
tro jornadas por disputar e há 
equipas que ainda podem che-
gar a posições que dão acesso 
ao Campeonato Nacional. A 
diferença entre o terceiro é de 
seis pontos, e faltando quatro 
jogos a classificação podia mu-
dar. As equipas investem com 
o claro objectivo de chegar ao 
“Nacional” e chegado esta fase 
a Associação escolhe as equipas 
a dedo, é preocupante o que 
aconteceu na nossa província”, 
disse um dirigente de um clube, 
que preferiu falar em anonima-
to por ter represálias, para de-
pois apontar o dedo a Federa-
ção Moçambicana de Futebol.

“Não sei como a Federação 
Moçambicana aceitou a ins-
crição das equipas de Manica 
porque ainda não temos cam-
peões. As outras províncias são 

representadas pelo campeão e 
pelo vice-campeão, mas mesmo 
não tendo campeões já foram 
escolhidos os nossos represen-
tantes. Ao meu ver, a Federação 
Moçambicana de Futebol, na 
qualidade de instituição respon-
sável pela organização do fute-
bol nacional, não podia entrar 
em esquemas para beneficiar 
algumas equipas em detrimento 
das outras. Acho que com esta 
decisão não faz sentido conti-
nuarmos a jogar”.

Um jogador que preferiu se 
identificar pelo nome de Ani-
bal Baloi não poupou críticas 
a Associação Provincial de Fu-
tebol de Manica e a Federação 
Moçambicana de Futebol por 
terem escolhido o campeão e 
o vice-campeão do provincial 
de futsal de Manica, Liga Des-
portiva e Escola de Condução 

Planalto.
De acordo com Baloi, as 

duas instituições que chan-
celam o futebol nacional e 
provincial feriram a verdade 
desportiva, uma vez que não 
deixaram a fina-flor do futsal 
ao nível da província de Mani-
ca para conhecerem os dignos 
representantes da província no 
Campeonato Nacional de Fut-
sal.

“Os campeões devem ser co-
nhecidos dentro do rectângulo 
do jogo. É certo que as equipas 
escolhidas têm uma certa van-
tagem em relação aos seus per-
seguidores, mas ainda faltavam 
quatro jornadas por disputar e 
tudo podia acontecer. Ao nível 
da Província de Manica, o fut-
sal está a desenvolver e quan-
do acontecem situações destas 
acabam afastando potenciais 
investidores. A Associação Pro-
vincial de Futebol de Manica e 
a Federação Moçambicana de 
Futebol devem um pedido de 
desculpas às equipas de futsal 
da nossa província.

Contactadas pelo Evidên-
cias, a Federação Moçambicana 
de Futebol e Associação Pro-
vincial de Futebol de Manica 
prometeram se pronunciar so-
bre a antecipação na escolha 
dos representantes da província 
de Manica no “Nacional”.

Associação Desportiva de Quelimane apanhada em falso

facto de não estar registado 
no FIFA-CONNECT, uma 
vez que as associações pro-
vinciais foram orientadas 
pela FMF para inscreverem 
as equipas e jogadores na 
base daquele instrumen-
to, mas ao nível da provín-
cia da Zambézia nenhuma 
equipa está registada, sendo 
que o sistema se encontra 
encerrado.

Perante a estes factos, a 
União Desportiva de Que-
limane sente-se enganada 
pela instituição que chance-
la o futebol na província da 
Zambézia.

“Sentimo-nos engana-
dos com a antiga direcção 
da Associação Provincial 
de Futebol da Zambézia, 
que usou o bom nome da 
instituição para criar um 

provincial “falso”, onde nas 
reuniões repetiu por inú-
meras vezes que o valor da 
inscrição subiu porque as 
equipas/atletas devem ser 
registados no FIFA-CON-
NECT”, refere a UDQ 
através do comunicado, vin-
cando, por outro lado, que 
não vai desistir do sonho de 
participar no Campeonato 
Nacional de Futsal.
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Depois de ter fugido ao regime comunista chinês 

Nivaldo Thierry apresenta colecção Renasça em Gana
O estilista Nivaldo Thierry representou Moçambique 

no Rhythms On Da Runway, evento que decorreu de 20 a 
25 deste mês de Novembro, no Gana. Segundo avança a 
nota de imprensa sobre a participação do estilista, a inicia-
tiva é a maior celebração anual de música e moda de Gana.

Filho do poeta chinês Ai Qing, Ai Wei Wei nas-
ceu em 28 de Agosto de 1957. Em consequên-
cia da actividade política do seu pai, Wei e a 
sua família foram enviados para um campo de 
trabalho forçado e posteriormente para Xin-

jiang, onde viveu exilado durante toda a sua adolescência.

Após a morte de Mao Tsé 
Tung e o fim da Revolução Cul-
tural, a família retornou a Pequim, 
o que permitiu a Wei iniciar a sua 
formação artística.A Reforma 
abriu portas a que a primeira ge-
ração de jovens pudesse estudar 
fora do país e Wei aproveitou 
essa oportunidade para estudar 
nas Universidades da Pensilvâ-

nia e da Califórnia (Berkeley) e 
na Parson’s School of  Design, 
em Nova Iorque. Foi nessa ci-
dade que teve contacto com o 
trabalho de consagrados Artistas 
comoMarcel Duchamp, Andy 
Warhol e Jasper Johns e onde 
iniciou as primeiras experiências 
artísticas conceptuais.

Após a morte de seu pai, Wei 

Pintor chinês Ai Wei Wei vive em Portugal 
desde 2019

volta a Pequim e funda o Bei-
jing East Village, um colectivo 
artístico experimental onde pu-
blica livros de Arte e organiza 
exposições de carácter interven-
cionista.

É retido no país em 2011 pelo 
governo chinês sob acusação de 
fuga ao fisco, sendo impedido de 
circular livremente. Mas em 2015, 
devido a fortes pressões do Gov-
erno Alemão, o seu passaporte 
é-lhe devolvido. Desenvolveu 
trabalho entre os seus estúdios 
de Berlim e Cambridge até 2019, 
ano em que decidiu estabelecer-se 
em Montemor-o-Novo, no Alto 
Alentejo, em Portugal, e onde 
pretende passar “uma longa 
temporada, a não ser que algo 
aconteça” — dir-nos-ia, sor-
ridente, quando visitamos o seu 
Atelier, no Verão de 2021, para 
conhecer a sua vasta Obra es-
cultórica e pictórica.

A maior exposição do pintor 
chinês, em termos de percurso 
artístico, sob o título RAPTURE, 
foi realizada em Portugal, e esteve 
patente na Cordoaria Nacional, 
em Lisboa, faz precisamente hoje, 
dia 28de Novembro,um ano. Um 
Pintor que merece ser incentiva-
do, conhecido e divulgado.

Afonso Almeida Brandão

“O Caçador de Elefantes Invisíveis” 
de Mia Couto já está nas prateleiras

O conceituado escritor moçambicano Mia Couto 
lançou na última semana, na cidade da Beira, 
província de Sofala, o livro “O Caçador de Ele-
fantes Invisíveis”. Trata-se de uma colectânea 
de 26 contos que retratam, entre outros temas, a 

situação do terrorismo na província de Cabo Delgado e traumas 
ligadas à pandemia da Covid-19.

O mais recente livro de Mia 
Couto, por sinal chancelada pela 
Fundação Fernando Leite Cou-
to, foi apresentado pelo escritor 
Dany Wambire na Livraria Fun-
dza, na cidade da Beira, sendo 
que a ilustração da capa é da au-
toria de Susa Monteiro, a mesma 
que ilustrou os contos originais 
na revista “Visão”.

O livro que foi lançado no 
passado dia 24 de Novembro 
corrente foi apresentado pela 
primeira vez no ano passado, na 
Fundação Fernando Leite Couto, 
em Maputo. 

De acordo com Mia Couto, 
que falava à margem da apre-
sentação do livro na capital mo-
çambicana, o novo livro surgiu a 
partir das crónicas publicadas du-
rante mais de dois anos na revista 
portuguesa “Visão”.

Para escrever “O Caçador de 
Elefantes Invisíveis”, Couto fez 
uma selecção de estórias e rees-
creveu-as na forma de contos, 
retratando vários momentos do 

dia-a-dia dos moçambicanos, sem 
se furtar a comentar alguns temas 
que marcam a actualidade do país.

O conceituado escritor re-
trabalhou as pequenas prosas e 
conseguiu trazer narrativas que 
cobrem actualidade do país e do 
mundo. A pandemia da Covid-19 
foi o ponto de partida do mais re-
cente livro de Mia Couto.

Ainda no que respeita a pan-
demia viral que matou mais de um 
milhão de pessoas, a figura incon-
tornável da literatura moçambica-
na fala da solidão que viveu du-
rante o tempo de confinamento.

Couto não esqueceu o drama 
da guerra que fustiga a província 
de Cabo Delgado desde Outu-
bro de 2017. No livro “O Ca-
çador de Elefantes Invisíveis”, 
Mia Couto, ao falar do drama 
da guerra na província de Cabo 
Delgado, descreve peripécias 
que poderiam ter acontecido 
numa vila, no interior de uma 
reserva florestal ou num bairro 
qualquer de Moçambique.
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te as chances de um indivíduo 
desenvolver o cancro da próstata.

Os pacientes já diagnostica-
dos com o cancro da próstata 
obedecem uma escala de 0 à 10 
em função do grau de gravida-

de da doença, sendo que os que 
estiverem até na escala 6 ainda 
são passíveis de ser operados, de 
acordo com a sua condição física 
para garantir a sua recuperação.

“Os na escala 7 são conside-
rados intermédios e toda inter-
venção hospitalar requer uma 

autorização da equipe médica 
junto do paciente e sua família 
e; os na escala 8, 9 e 10 não são 
operados. Estes são submetidos 
a vários tratamentos e em alguns 
casos são submetidos a radiote-
rapia, que é semelhante a qui-
mioterapia”, explica Cumbe.

“Infelizmente, há campanhas 
de sensibilização que 
banalizam o rastreio”

De acordo com o activista so-
cial Gilberto Macuácua, a fraca 
adesão de homens ao rastreio 
do cancro da próstata é que faz 
com que muitos casos resultem 
em mortes, associadas ao diag-
nóstico tardio.

Activista Social focado no 
Engajamento de Homens e Ra-
pazes na Promoção da Igualda-
de de Género e combate a VBG, 
Macuacua destaca que muitas 
vezes a relutância está relaciona-
da à pressão social que o homem 
sofre para que seja visto como 
másculo e viril, deixando em se-
gundo plano a sua saúde. 

“Os homens não vão aos 
hospitais porque têm vergonha 
ou porque não querem ser vistos 
como fracos, não querendo se 
submeter a procedimentos que, 
na sua percepção, atentam con-
tra a sua masculinidade, neste 
caso o toque no ânus. Um sim-
ples toque no recto pode ser tra-
duzido como agressão a sua con-
dição fisiológica, fazendo com 
que mesmo que tenha algum 
problema ou alguma anomalia 
na sua saúde procure manter-se 
na posição de que é forte e não 
vai atrás do devido tratamento e 
isso aumenta a vulnerabilidade”, 
sustenta.

O activista diz que qualquer 
anomalia ligada à saúde sexual 
do homem faz com que este 
procure omiti-la. “Se perguntar 
se ele está bem ou não ele sem-
pre dirá que está bem, mas sa-
bendo que não está”.

Refere que diversas vezes o 
homem tem procurado a medi-
cina tradicional através de curan-
deiros e outras formas que estão 
fora do sistema nacional de saú-

de antes de ir à unidade sanitária, 
enquanto isso a doença vai se 
tornando grave.

“O homem pensa sempre 
que tem tudo sob controle e 
não se abre para ninguém e não 
tem abertura de falar sobre si e 
do que o inquieta para outras 
pessoas, muitas vezes sofrendo 

calado”, explanou Gilberto Ma-
cuacua.

Aponta as deficiências exis-
tentes na comunicação social e 
mídia na forma como tratam as 
questões ligadas ao rastreio do 

cancro da próstata. Segundo diz, 
é muito mal feita, pois não segue 
o que chama de comunicação 
positiva. 

“É só ver as publicidades que 
são mostradas quando chega 
Novembro, mostram um dedo 
que tem que entrar no ânus. Essa 
comunicação não ajuda muito, 
banaliza e acaba tornando difícil 
este homem procurar os servi-
ços de saúde”, observa.

Estereótipos elencados pelo 
activista social Gilberto Macua-
cua convergem com os dados 
tornados públicos pelo MISAU 
recentemente. As altas taxas de 
mortalidade associadas ao can-
cro da próstata em Moçambique 
estão ligadas à falta de conscien-
cialização pública sobre o cancro 
da próstata, a falta de treinamen-
to dos profissionais de saúde 
para reconhecer atempadamente 
os sinais e sintomas do cancro, a 
falta de estruturas de saúde fora 
dos grandes centros urbanos, a 
falta de serviços de rastreio e a 
falta de acesso à intervenção mé-
dica especializada. 

Justino Mainato

Eugênio Tivane

Gilberto Macuacua
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ÚLTIMA HORA
PRM, Coornelder, Autoridade Tributaria acusados de corrupção na Zona Centro 

PUBLICIDADE

Jossias Sixpence – Beira 

Os camionistas zimbabweanos que operam na 
zona centro do país ameaçam em protesto 
contra as cobranças ilícitas perpetrados por 
quadro da Polícia da República de Moçambi-
que e da Autoridade Tributária de Moçambi-

que. Igualmente acusam os agentes da lei e ordem de enco-
bertar os ladrões que, em plena luz do dia, assaltam camiões 
quando estes estão na fila para entrar nas instalações do Porto 
da Beira, gerido pela Coornelder cujos funcionários são igual-
mente indiciados de danificar camiões, enquanto os quadros 
da Kudumba em caso do motorista não pagar o suborno di-
gitam informações para dificultar a saída das mercadorias no 
Porto da Beira, contribuindo para que os camionistas levem 
muitas horas naquele recinto portuário e acabam sendo pe-
nalizados pela polícia por circularem depois da hora prevista. 
Perante as reclamações, dos camionistas oriundos das terras 
de Robert Mugabe, Stela Zeca, Secretaria de Estado na Pro-
víncia de Sofala, prometeu tomar medidas para responsabili-
zar os infractores.

Camionista  zimbabweanos es-
tão agastados como o modus ope-
randi da Policia da República de 
Moçambique e da Autoridade Tri-
butaria de Moçambique na zona 
centro do país, concretamente no 
Porto da Beira. Os queixosos ob-
servam que os agentes da PRM, 
AT e Kudumba desenharam um 
esquema visando extorqui-los.

Por essa razão, ameaçam para-
lisar as actividades para pressionar 
as autoridades moçambicanas a 
resolver essa situação.

Segundo os queixosos, entre a 
fronteira de Machipanda e Porto 
da Beira contabilizam-se cerca 
de 24 postos de fiscalização da 
Policia da República de Moçam-
bique, onde os agentes simulam 

ilegalidades para extorquir os 
automobilistas.

O excesso de postos de fisca-
lização, segundo os camionistas, 
contribui para o aumento de ca-
sos de corrupção, uma vez que a 
Polícia de Transito aproveitam a 
barreira linguística e o fraco do-
mínio da legislação moçambicana, 
para extorquí-los.

Albert Mutinhiri sentiu na pele 
o excesso de zelo da Polícia de 
Transito, quando foi interpelado 
à saída do Porto da Beira em di-
recção a fronteira de Machipanda. 
Mesmo estando na posse de toda 
documentação foi retido durante 
oito horas por não aceitar pagar 
suborno.

Depois de longas horas de es-

Camionistas zimbabweanos ameaçam paralisar actividades 
em protesto contra maus tratos e extorsão 

pera, dirigiu-se ao Posto Policial 
com intuito de recuperar os seus 
documentos, mas debalde o agen-
te da lei e ordem que confiscou os 
seus documentos não se encon-
trava no local. Perante esta situa-
ção, o camionista viu-se obrigado 
a participar o caso no Consulado 
do Zimbabwe na Cidade da Beira 
que prontamente entrou em con-
tacto com as autoridades moçam-
bicanas para resolver o imbróglio. 

Foi graças a intervenção do 
Consulado do Zimbabwe que 
Mutinhiri recuperou documen-
tos volvidas 12 horas depois da 
apreensão. Outra situação que 
preocupa sobremaneira os ca-
mionistas nascidos nas terras de 
Robert Mugabe é a conivência da 
PRM nos assaltos que tem sido 
alvo.

" Os assaltos acontecem à luz 
do dia ao longo da ponte do ae-
roporto até a entrada do porto 

da Munhava no momento que 
aguardamos a entrada e isso tem 
acontecido na presença da polí-
cia e agentes de segurança priva-
dos que trabalham no Porto da 
Beira”, denunciou um camionis-
ta para depois apontar o ponto 
de controlo de Tembwe (Tete) e 
Gondola (Manica) como os mais 
corruptos.

Aliás, segundo os camionistas, 
a Polícia de Transito ao nível da 
zona centro do país tem aplica-
do multas aos camiões que não 
ostentam o nome da empresa 
na parte frontal. “Estamos a ser 
penalizados porque o nosso ca-
mião não tem nome da empresa a 
frente e isso apenas tem sido para 
camionistas estrangeiros, uma vez 
que os camiões moçambicanos 
circulam nas mesmas condições e 
não são penalizados".

Quando a polícia vira ladrão 
Para além dos maus tratos no 

Porto da Beira e cobranças ilí-
citas no trajecto para a fronteira 
de Machipanda. Os camionistas 
zimbabweanos denunciaram que 
a PRM, apoiando-se na desculpa 
de revistar o carro por este ser 
suspeito, subtraem avultadas so-
mas de dinheiro no processo da 
fiscalização. 

“Quando chegamos em Chi-
moio, os agentes da Polícia fazem 
revistas nas viaturas e nas que se 
encontram nos camiões indepen-
dentemente de sexo ou idade. 
Quando nos encontram com di-
nheiro eles levam e depois devol-
vem uma parte insignificante in-
ventado falsas acusações para nos 
amedrontar”, apontou a fonte 

Por sua vez, a Coornelder 
Moçambique, uma das partes in-
tegrantes na gestão do Porto da 
Beira, aliou-se a Kudumba para 
extorquir os camionistas estran-
geiros. As duas empresas, segun-
do os motoristas zimbabweanos, 
falsificam dados para depois coa-
gí-los a suborná-los.

As reclamações dos moto-
ristas chegaram a Secretaria de 
Estado da Província de Sofala, 
Estela Pinto Novo Zeca, através 
de uma carta datada de 10 de 
Novembro do ano em curso. À 
margem da abertura do 17° Con-
selho Provincial da PRM, sob o 
lema PRM Sofala aprimorando 
métodos de prevenção e comba-
te à criminalidade, sinistralidade 
e terrorismo, Zeca prometeu to-
mar medidas para responsabilizar 
os infractores.


