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Continua pág.3

MAPUTO ˗ O sociólogo Elísio Macamo, formado na Alemanha e Inglaterra, é licenciado em Sociologia e tem doutoramento em Sociolo-
gia do Conhecimento DR. Em teclaracoes torndas publicas, pediu aos políticos uma estratégia estrutural para o futuro de Moçambique e 
o fim de “governos autistas”, comentando as eleições gerais de terça-feira, cujos resultados já foram contestados pela oposição.

O maior desafio do po-
der que sair das eleições 
em Moçambique é o 
da “elaboração de uma 
ideia para o país”, consi-
derou o sociólogo, pro-
fessor de Estudos Afri-
canos na Universidade 
de Basileia, na Suíça.
Em declaraqcoes torna-
das publicas, Macamo 
não se mostrou otimista: 
Infelizmente, não temos 
essa visão e nesta cam-
panha eleitoral ficou 
evidente que nenhum 
candidato, nenhum 
partido, tem realmente 
uma visão política para 
o Estado, no seu todo.
O futuro Presidente 
moçambicano precisa 
de uma esfera públi-
ca muito mais crítica 
e menos polarizada do 
que a que existe ago-
ra, disse o sociólogo.
Precisamos de ter uma 
ideia clara sobre como 
tomar decisões rela-
tivas, por exemplo, a 
questões económicas 
muito importantes. 
Temos uma tradição 
de governos autistas 
em Moçambique, que, 
pura e simplesmente, 
confiam apenas na-
quilo que eles próprios 
sabem. Não existe 
uma tradição de con-
vidar pessoas de fora.
Por outro lado, caso 
se confirme a vitória 
do atual Presidente e 
candidato da Frelimo, 
Filipe Nyusi, é pre-
ciso um partido que 
seja mais democrático.
Nyusi precisa de um es-
paço onde ele próprio 
seja interpelado como 
dirigente, como líder, 
e onde seja desafiado a 
pensar o país. Infeliz-
mente, neste momento, 
ele não tem esse parti-

do. A Frelimo não está 
em nenhuma condição 
de proporcionar esse 
contexto de que ele pre-
cisa, reforçou Macamo.
Por exemplo, o atual 
chefe de Estado, se for 
reeleito, não terá condi-
ções para atuar na ques-
tão das dívidas ocultas, 
contraídas durante o 
mandato anterior e que 
envolve um filho do 
ex-Presidente Arman-
do Guebuza: Não tem 
condições e isso não 
é apenas culpa dele..
Noutro exemplo de opa-
cidade, bastante mais 
significativo”, Maca-
mo chama a atenção 
para o facto de terem 
sido tomadas decisões 
muito importantes em 
relação à exploração 
offshore” de gás e pe-
tróleo em Cabo Del-
gado, no norte do país, 
sem qualquer “consulta 
pública sobre o desti-
no a dar aos proveitos”.
Mais uma vez, nes-
se contexto, Nyusi 
fez o que pôde, con-

Bantu - Rigor & Seriedade

Novo governo deve elaborar uma ideia para Moçambique

sidera o sociólogo.
É um pouco como na-
quele ‘saloon’ no fa-
roeste, com a mensa-
gem afixada na parede: 
‘Não atirar no pianista. 
Ele está a fazer o seu me-
lhor’. É o que temos em 
Moçambique, ironizou.
Cabo Delgado, que se 
debate há dois anos com 
uma rebelião insurgente 
aparentemente relacio-
nada com o extremis-
mo islâmico e com a 
assinatura do grupo al 
Shabab, remete tam-
bém para os desafios 
na área da segurança 
colocados ao próximo 
poder em Moçambique.
Mocamo sublinha que 
“não se sabe exatamen-
te” o que está a acon-
tecer na região onde se 
instalaram algumas das 
maiores companhias 
petrolíferas mundiais.
Não sabemos se, de fac-
to, estamos perante o 
perigo do extremismo 
islâmico da al Shabab. 
A minha impressão em 
relação a Cabo Delga-

do é que estamos, tam-
bém ali, perante um 
novo tipo de insurgên-
cia em África. E não 
é só em Moçambique 
que temos isso. Ve-
mos isso no Congo, no 
Mali, nos Camarões, 
na Nigéria…, disse.
O país está ainda a re-
cuperar de uma guerra 
civil que tem feridas por 
sarar, até porque a Re-
sistência Nacional Mo-
çambicana (Renamo) já 
contestou os resultados.
Tivemos um proces-
so de paz que ignorou 
completamente a so-
ciedade, feito de forma 
secreta, sem consultas 
à população, e o que 
aconteceu foi a criação 
de instituições políticas 
que vão simplesmente 
atrair os piores políticos 
para um sistema neo-
patrimonial, montado 
para resolver o proble-
ma, e está toda a gen-
te feliz com isso, disse.
A questão da Renamo 
devia ter sido resolvida 
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a partir da convocação 
de uma conferência 
nacional, que tivesse 
envolvido todas as for-
ças vivas da socieda-
de moçambicana para 
discutir como calibrar 
o nosso sistema políti-
co de maneira a torná-
-lo menos vulnerável 
ao tipo de chantagem 
que a Renamo praticou 
todo este tempo, consi-
derou o sociólogo, crí-
tico do partido opositor.
A Renamo, infelizmen-
te, de partido político 
tem pouco, porque se 
acomodou neste papel 
de fazer chantagem so-
bre o Estado e essa é a 
única linguagem que 
conhece, declarou ainda.

Renamo exige anu-
lação das eleições 

Assistiu-se a uma vio-

lência total caracteri-
zada pelo impedimento 
e expulsão dos delega-
dos de candidatura e 
dos MMVs dos partidos 
da oposição, protago-
nizada pelos presiden-
tes das mesas de voto 
com ajuda de agentes 
da PRM, prisões arbi-
trárias de delegados de 
candidatura e de elei-
tores que tentassem re-
clamar seja o que fos-
se, disse à imprensa o 
Secretário-geral da Re-
namo, André Magibire.
O Partido Frelimo com 
esta arrogância e pre-
potência está claramen-
te a demonstrar que não 
quer paz e, aliás, viola o 
acordo de paz no artigo 
3 sobre não praticar ac-
tos de violência e intimi-
dação na prossecução 
de objectivos políticos, 
acrescentou Magibire.

Houve casos em que os 
delegados de candida-
tura da Renamo flagra-
ram presidentes de me-
sas de voto a entregar 
4 ou mais boletins de 
votos mas ao invés de 
prenderem aos preva-
ricadores, foram sendo 
presos os denunciantes, 
referiu ainda Magibire. 
Segundo Magibire, a 
Renamo não tem como 
apresentar evidências 
da ocorrência de fraudes 
porque seus delegados 
não foram permitidos 
acompanhar o proces-
so em várias mesas. 
Estamos a dizer que 
muitos delegados e 
MMVs foram escor-
raçados das mesas. O 
que significa que em 
muitos sítios esta re-
clamação pode não 
ser possível, disse Ma-

gibire, frisando que a 
magnitude da fraude 
foi tão enorme que que 
as eleições não podem 
ser aceites. Devem ser 
anuladas ou repetidas.
 A Renamo se distancia 
dos resultados que estão 
sendo anunciados pelos 
órgãos de comunicação 
social, por não corres-
ponderem a vontade do 
eleitorado, disse o se-
cretário-geral da perdiz. 
Respondendo à im-
prensa, Magibire disse 
que a Comissão Po-
lítica da Renamo vai 
se reunir brevemente 
para decidir qual será 
a posição da Renamo 
caso suas reclamações 
não sejam atendidas.
Brevemente a Co-
missão Política vai se 
reunir para tomar a 
sua decisão, disse. .
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Detenção do PCA do INSS

Subornos das “dívidas ocultas” abrangeram banco russo

MAPUTO ˗ De uma piscina no Maputo a uma propriedade luxuosa na Riviera francesa, passando por milhões pagos em Abu Dhabi, foi a rota de subor-
nos a um bancário do Crédit Suisse envolvido no escândalo das “dívidas ocultas”.

acusado de defraudar investidores 
americanos, o antigo funcionário do 
Crédit Suisse, Andrew Pearse, reve-
lou também, pela primeira vez, que 
um funcionário do banco russo VTB, 
Makram Abboud, também foi subor-
nado para facilitar os empréstimos.
Abboud teria recebi-
do dois milhões de dólares.
O Banco VTB e o Crédit Suisse 
foram os financiadores do projec-

A revelação foi feita num Tribunal 
em Nova Iorque na quinta-feira, 
17, onde também se soube que foi 
numa piscina em Maputo onde fo-
ram acordados os primeiros subor-
nos de um destacado funcionário do 
Crédit Suisse no conhecido caso das 
“dívidas ocultas” de Moçambique.
Ao testemunhar em tribunal pelo 
segundo dia do julgamento do em-
presário libanês Jean Boustani, 

to de pesca e segurança costei-
ra do Governo moçambicano no 
valor de dois milhões de dólares, 
mas que nunca foi levado a cabo.
Pearse – que admitiu anteriormente 
ter recebido 45 milhões de dólares – 
disse que estava em Maputo em 2013 
quando Boustani lhe ofereceu dinhei-
ro em troca de conseguir baixar as ta-
xas de transacção dos empréstimos.
Lembro-me claramente porque 
foi a primeira vez na minha vida 
em que alguém me ofereceu um 
suborno, disse a testemunha que 
precisou estar numa piscina quando 
o suborno lhe foi oferecido. Não re-
velou, contudo, o local da piscina.
Pearse acrescentou ainda ao tri-
bunal que a sua decisão de aceitar 
subornos de Boustani deveu-se ao 
facto dele querer deixar o Crédit 
Suisse e ter uma ligação amoro-
sa com Detelina Subeva, tam-
bém empregada do mesmo banco.
Subeva também já se declarou cul-
pada de ter recebido subornos e de-
verá testemunhar contra Boustani.
Na sessão, o júri que vai decidir 
na culpabilidade ou não de Bous-

tani teve a oportunidade de ver 
documentos que comprovam vá-
rios depósitos de um milhão de 
dólares numa conta bancária de 
Andrew Pearse em Abu Dhabi.
Pearse disse também ao tribunal 
que, depois da companhia ProIn-
dicus ter obtido os empréstimos da 
Cedit Suisse em Março de 2013, 
ele reuniu-se com Iskandar Safa, 
um dos directores de Privinvest, e 
Jean Boustani numa propriedade 
de Privinvest na Riviera france-
sa, onde acordaram o pagamento 
de pecentagens de empréstimos da 
Privinvest através do Crédit Suisse.
A Privinvest nega ter cometido qual-
quer ilegalidade e através de um 
advogado citado pelas agências de 
notícias acusou Pearse de afirmar o 
que a acusação americana quer que 
ele diga para não ir para a prisão.
Um porta-voz do banco russo refutou 
as acusações de Pearse descrevendo-
-o como um fraudulento convicto.
O julgamento prosseguiu nesta sex-
ta-feira, 18, em Nova Iorque com 
mais declarações de Andrew Pearse.

Politécnica gradua novos técnicos para o mercado
MAPUTO  ̠O Instituto Médio Po-
litécnico (IMEP), uma unidade or-
gânica da Universidade Politécnica, 
graduou, na sexta-feira, 11 de Outu-
bro, em Maputo, um total de 56 es-
tudantes formados em vários cursos.
Trata-se de 19 formandos dos cur-
sos de Construção Civil, 19 de 
Contabilidade, 7 de Gestão, 10 de 
Informática e 1 de Hotelaria, que 
receberam os seus diplomas, na XV 
cerimónia de graduação do IMEP.
A construção de conhecimento, ha-
bilidades e atitudes sólidas, são os 
elementos necessários para se saber 
ser, estar e fazer numa sociedade 
responsável e competente, segundo 
referiu Narciso Matos, reitor da Uni-
versidade Politécnica, que discursava 
após a entrega de certificados e pre-
miação dos cinco melhores forman-
dos em representação de cada curso.
Aos graduados faço votos de felici-
dades e sucesso. Sigam o exemplo 

da professora Natália Folgado, que 
volvidos 24 anos de carreira, passa 
para a reforma com reconheci-
mento, acrescentou Narciso Matos.
Por sua vez, Isabel Zandamela, di-
rectora geral do IMEP, disse que a 
ocasião marca uma etapa nova na 
vida dos graduados, com a certeza 
de que as competências adquiridas 
contribuirão para o sucesso de cada 
formando na vida laboral ou aos 
que prosseguirem com os estudos.
Esperamos que sejam profissionais 
de sucesso e melhorem o desempe-
nho das instituições em que vierem 
a se enquadrar, porque parte sig-
nificativa da força de trabalho não 
está devidamente qualificada, e este 
é o momento certo, para assumirem 
o desafio de reverter este cenário, 
com determinação e responsabi-
lidade, exortou Isabel Zandamela.
Na ocasião, Loide Kunhonha, gra-
duada em Contabilidade, foi agra-

ciada com um prémio de estágio pro-
fissional e material de trabalho, para 
além de incentivo financeiro, ofere-
cido pela direcção do IMEP, como 
a melhor aluna com 17 valores.
Primeiro quero agradecer a Deus 
por nos ter guiado e pela sabedoria 
que nos deu para conseguirmos 
realizar os nossos sonhos. Aos pro-
fessores, tutores e encarregados 
de educação, agradecemos por 
terem acreditado e investido todo 

o vosso esforço em nós, concluiu 
Loide Kunhonha, falando também 
em representação dos formandos.
Importa referir que desde a sua cria-
ção, o IMEP já graduou um total 
de 583 alunos. Os cursos do IMEP 
têm a duração de três (3) anos, 
funcionando nos turnos laboral e 
pós-laboral, e visam dotar os alu-
nos de capacidades básicas para o 
ingresso no mercado de trabalho.

Bantu - Rigor & Seriedade
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Standard Bank prevê redução da taxa de juro no final deste mês
MAPUTO  ̠Na sequência das De-
cisões Finais de Investimento (DFI), 
para a exploração de gás natural na 
bacia do Rovuma, na província de 
Cabo Delgado, a taxa de juro, em vi-
gor, poderá ser reduzida pelo Comité 
de Política Monetária, em finais des-
te mês, devendo ser, adicionalmente, 
reajustada em Dezembro próximo.
Esta tendência, segundo o eco-
nomista chefe do Standard Bank, 
Fáusio Mussá, poderá ocorrer, 
igualmente, ao longo do próxi-
mo ano, com algum impacto po-
sitivo para a economia nacional.
O economista fez este pronuncia-
mento à margem do Standard Bank 
Master Class, uma iniciativa da Incu-
badora de Negócios desta instituição 
financeira, ocorrida, recentemente, 
em Maputo, visando a capacitação 
e desenvolvimento das Pequenas 
e Médias Empresas (PME), por 
forma a beneficiarem das oportuni-
dades que os projectos de Gás Na-
tural Liquefeito (GNL) oferecem.

Com o encaixe financeiro resultan-
te das DFI, existem vários tipos de 
impactos que podemos esperar no 
País. O primeiro seria de alguma 
estabilidade cambial. Moçambique 
depende muito de importações. 
Tem um défice na balança de tran-
sacções correntes, pelo que é de se 
esperar que à medida que iniciar a 
exportação do GNL, o País vai ge-
rar excedentes de moeda externa, 
que vão ajudar a manter a moeda 
relativamente estável, explicou.
Neste contexto, conforme sustentou, 
é também de se esperar que o Banco 
Central esteja mais confiante para 
continuar a cortar as taxas de juro: 
“A partir daí, nós pensamos que ha-
verá uma série de efeitos positivos 
para a economia nacional”, frisou.
Mas se torna imperioso perceber 
que o GNL, por si só, não vai re-
solver os problemas do País. Para 
que haja estabilidade económica 
é preciso perceber o papel que a 
agricultura pode desempenhar 

em Moçambique e como capacitá-
-la, para que o País deixe de de-
pender de uma agricultura de 
subsistência e experimente uma 
melhoria da produtividade agríco-
la, assim como o desenvolvimen-
to da cadeia de valor do sector.
Na opinião do economista chefe 
do Standard Bank, se Moçambique 
adoptar políticas económicas que aju-
dem a canalizar os recursos do sector 
do gás para o sector da agricultura, 
visando a sua capacitação e trans-
formação, ter-se-á, a prazo, uma me-
lhoria do rendimento da população.
Se todo este investimento não for 
capaz de gerar excedentes a se-
rem investidos para outros secto-
res da economia, então teremos 
duas economias isoladas: uma 
economia tradicional que não con-
versa com a nova economia que 
vai ser gerada pelo gás em Mo-
çambique, colocando-se grandes 
dúvidas sobre a sustentabilidade 
e ainda sobre um crescimento 
económico não inclusivo, disse. 
Sobre a grande animosidade geral 
que decorre das DFI, o economis-
ta referiu ser necessária uma acção 
coordenada e uma gestão macroeco-
nómica saudável, sendo, sobretudo, 

premente que haja uma boa gover-
nação, uma vez que esses recursos 
podem, também, ser desperdiçados.
Entretanto, o economista chefe do 
Standard Bank mostrou-se opti-
mista que Moçambique saberá tirar 
o máximo benefício dos recursos 
do gás, para que o País possa cres-
cer, sempre olhando para as ques-
tões de sustentabilidade, uma vez 
que esses recursos são esgotáveis.
Num outro desenvolvimento, Fáu-
sio Mussá indicou que Moçam-
bique enfrenta vários desafios na 
consolidação da democracia e da 
paz. Contudo, as DFI do ponto 
de vista económico trazem gran-
des oportunidades para o País.
Os projectos de GNL são de uma 
escala de investimento muito su-
perior ao Produto Interno Bruto 
(PIB): “Se considerarmos os três 
projectos, em conjunto, estamos 
a falar de três vezes o valor do 
PIB de Moçambique”, concluiu.
Importa realçar que, no Standard 
Bank Master Class, o banco par-
tilhou com as PME as projecções 
de crescimento da economia, a 
visão geral sobre o sector do Pe-
tróleo e Gás, mercados cambiais, 
risco e seguros e acesso ao crédito.
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Egipto apresenta sarcófagos de 
3.000 anos

BREVES

Luxor, Egipto -  Trinta sarcófagos de 
madeira pintada foram apresentados 
neste sábado, em excelente estado 
de conservação, depois que foram 
encontrados em Asasif, no Vale dos 
Reis, perto de Luxor.
“É a primeira descoberta em Asasif 
(feita por uma equipe egípcia) de ar-
queólogos, conservadores e trabalha-
dores”, declarou o secretário-geral do 
Conselho Supremo de Antiguidades, 
Mustafa Waziri, em uma conferência 
de imprensa em Luxor.
Asasif é uma necrópole antiga situa-
da na margem oeste do Nilo.
Os sarcófagos foram descobertos 
na semana passada. Algumas fotos 
foram divulgadas antes do anúncio 
oficial, que aconteceu neste sábado 
diante do templo de Hatshepsut.
 As 30 peças de madeira pintada, que 
serviram de caixão para homens, mu-
lheres e crianças, foram encontradas 
a um metro de profundidade, empi-
lhadas em duas linhas. Pertenciam a 
uma importante família de sacerdo-
tes.
Waziri destacou que as escavações 
feitas pelos ocidentais no século XIX 
se concentraram nas tumbas dos reis, 
enquanto os trabalhos recentes dos 
egípcios revelaram um “depósito de 
sacerdotes”.
Os 30 objectos encontrados pode-
riam datar de cerca de 3.000 anos, no 
século X a.C.
Sobre um fundo amarelo é possível 
distinguir marcas vermelhas e verdes 
e alguns traços pretos. Hieróglifos, 
várias divindades egípcias, pássaros, 
cobras e flores de lótus decoram a 

madeira.
“Realizamos apenas alguns retoques 
de primeira necessidade nos caixões, 
em muito bom estado”, declarou 
Salah Abdel-Galial, um restaurador 
local do ministério de Antiguidades, 
ao exibir uma das peças.
De acordo com o ministro das An-
tiguidades, Khaled Al Enany, este 
tipo de descoberta, muito importante, 
enfrentou problemas após a revolta 
popular de 2011 que expulsou Hosni 
Mubarak do poder .
Há vários anos, as autoridades 
egípcias anunciam com frequência 
descobertas arqueológicos, com o 
objectivo de estimular o turismo, pre-
judicado pela instabilidade política e 
os atentados que aconteceram no país 
desde a revolução de 2011.
Mas várias autoridades, incluindo o 
presidente Abdel Fatah Al Sisi, re-
petiram nas últimas semanas que a 
estabilidade retornou ao país, após 
os protestos registados em meados 
de Setembro que, apesar do número 
limitado de simpatizantes, foram du-
ramente reprimidos.
“Algumas pessoas, não queremos ci-
tar nomes, não querem que consiga-
mos fazer estas descobertas [...] que 
impressionam o mundo”, declarou 
Al Enany, em referência aos críticos 
do governo do Egipto.
“Estas descobertas são de um va-
lor incalculável para a reputação do 
Egipto”, disse.
O ministro informou que a impor-
tante colecção encontrada em Asasif 
será transferida em 2020 para o novo 
Grande Museu Egípcio

Abidjan, Côte D?ivoire - A 
segunda edição da Feira Co-
mercial Interafricana (IATF, 
sigla em inglês) vai realizar-
-se 1 a 7 de Setembro de 
2020 em Kigali, no Rwanda.
A IATF de 2020, organiza-
da pelo Banco Africano de 
Importação e Exportação 
(Afreximbank) em colabo-
ração com a Comissão da 
União Africana (CUA), de-
correrá sob o lema “Cons-
truir as Pontes para o Su-
cesso da ZLECA-Zona de 
Livre Comércio Continental 
Africana”.O fórum será uma 
oportunidade única para em-
presas terem acesso a um 
mercado africano integrado 
de mais de um bilião 200 mi-
lhões de pessoas e um Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de 
mais dois triliões 500 biliões 
de dólares americanos, lê-se 
na nota.

Os objectivos da IATF são 
criar um espaço de promo-
ção de produtos e serviços 
das empresas, explorar opor-
tunidades de negócios e de 
investimentos, partilhar in-
formações sobre o comércio, 
investimentos e o mercado, 
discutir e identificar soluções 
para desafios de promoção 
do comércio interafricano.O 
objectivo financeiro da IATF 
de 2020  representa um volu-
me de transações e de inves-
timentos de mais de 40 bi-
liões de dólares americanos.
Um conselho consultivo, 
presidido pelo ex-Presidente 
da Nigéria, Olusegun Oba-
sanjo, vai supervisionar a 
organização e a gestão da 
IATF.A primeira edição des-
te evento, ocorrida em 2018, 
registou mais de dois mil e 
500 participantes e um mi-
lhar de expositores.

 País albergará 2.ª Feira Comercial 
Interafricana

PR tswanês reintegra todos da Função Pública demitidos por greve

Gaberone - O Governo ts-
wanês reintegrará todos os 
funcionários demitidos por 
participarem numa greve 
nacional, anunciou o Presi-
dente tswanês, Mokgweetsi.
Estes agentes da administra-
ção, provenientes de diferentes 
serviços da Função Pública, 
participavam num movimento 
de greve que exigia um aumen-
to salarial de 154 por cento.
Várias centenas de outros fun-
cionários, que se reúnem, em 
cada semana, nos recintos 
dos estabelecimentos secun-
dários da capital, Gaberone, 
também participaram neste 
movimento de contestação.
Esta greve, que devia durar 10 
dias, foi prorrogada para oito 

semanas, já que o Governo ts-
wanês se opunha a reunir-se 
com grevistas, muito menos 
satisfazer as suas exigências.
Mas finalmente, o Presiden-
te Masisi decidiu acalmar 
os ânimos, reintegrando, na 
administração, agentes pú-
blicos despedidos devido à 
greve em apreço em 2011.
Durante o movimento de con-
testação, do ano de 2019,  vá-
rios funcionários perderam seus 
empregos, outros foram reins-
talados ou transferidos para zo-
nas afastadas como castigo ou 
meio de os levar a demitirem-se.
Ao se dirigir, quarta-feira última 
à noite, aos funcionários do Es-
tado tswanês, o Presidente Ma-
sisi prometeu reintegrará-los.
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