
                      reto & Branco
     • Maputo, 17 de Novembro de 2022          • Ano VI, Edição Nº 597         • E-mail: jornalopovo1@gmail.com    

 • Preço: 39,00 Mt             • Conta Móvel ou M-Pesa: 84 578 473 1                 • Registo 03/Gabinfo-dec/2016

• Assinaturas mensais: Individual-300,00 Mt | Institucional -2,500,00 Mt | Embaixada e ONG´s -3,500,00 Mt

Anuncie 
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Bispos alertam sobre convulsões sociais por causa da TSU

Os verdadeiros donos da “lavagem 
de dinheiro” e a camuflagem

PGR alerta para 

aumento de con-

sumo de droga 

A Procuradora-Geral 

da República, Beatriz 

Buchili, disse nesta 

terça-feira que Mo-

çambique se tornou 

num país de consumo 

nos últimos três anos, 

alertando para um "au-

mento significativo" 

deste tipo de crime.

A aparente dissolução silenciosa da Africâmbios, en-
quanto ainda se espera o esclarecimento sobre o seu 
nível de envolvimento no caso das dívidas ocultas 
que ainda aguarda sentença, com pessoas graúdas de-
tidas passam anos e entrelançadas em redes de cum-
plicidades e esquemas de lavangem de dinheiro, que 
tem parte do seu “império” naquela casa de câmbio, 
despertou mais curiosidade e investigações a fundo. 

Governo "concen-
tra" deputados so-
bre terrorismo
Governo concentrou, nesta quarta-feira, os 

deputados pondo-os a par da situação do 

combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
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Bispos alertam sobre convulsões sociais por causa da TSU

A Conferência Episcopal 
de Moçambique alerta 
que a questão da Tabela 

Salarial Única (TSU) pode levar 
a convulsões sociais e agravar o 
sentimento de desigualdade e in-
justiça, se não for bem gerida.
Para analista político, ouvido 
pela VOA, o assunto levanta-
do pelos bispos católicos pode 
ser resolvido se houver hu-

mildade da parte do Governo.
"Este processo, se não for bem ge-
rido, pode levar a convulsões so-
ciais e exacerbar o sentimento de 
desigualdade e injustiça; sem uma 
real inclusão social, a nossa paz e 
coesão social estarão sempre amea-
çadas", disse Dom João Carlos 
Nunes, bispo de Chimoio, Manica.
Ele referiu que tudo deve ser fei-
to para que este processo não crie 

sentimentos de injustiça para os 
grupos que se consideram mar-
ginalizados e acrescentou que o 
custo de vida "continua a arrastar 
para a pobreza extrema, homens 
e mulheres já sofridos, que vêm 
enfrentando um verdadeiro mar-
tírio para colocar pão na mesa".
A questão que se coloca é como 
é que o Governo pode sair desta 
encruzilhada em que se encontra 
mergulhado, havendo quem consi-
dere que, se calhar, com um pouco 
de humildade, se possam encontrar 
os mecanismos de diálogo, o mais 
abrangente possível, para que se 
consiga corrigir os erros detectados.
Isto porque, segundo o analista po-
lítico Fernando Lima, parece que 
nas próprias reivindicações, há 
muito de oportunismo e de ques-
tões que, eventualmente, haverá 
dificuldades de a TSU resolver, 
"uma vez que que são questões que 
vão, completamente, ao contrário 
do objectivo desta tabela salarial".

PGR alerta para aumento de consumo de droga 

A Procuradora-Geral da República, Bea-
triz Buchili, disse nesta terça-feira que 
Moçambique se tornou num país de 

consumo nos últimos três anos, alertando para 
um "aumento significativo" deste tipo de crime.

"Moçambique era um país de trânsito [de drogas], 
mas nos três últimos anos estamos a ser país de con-
sumo", frisou Beatriz Buchili durante uma visita 
aos serviços na cidade de Maputo, capital do país.

Beatriz Buchili alertou para a existência de fábricas 
de produção de substâncias psicotrópicas no país, 
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Através da casa de câmbios envolvida nas dívidas ocultas
Os verdadeiros donos da “lavagem de dinheiro” e a camuflagem

manifestando preocupação sobre 
o aumento de "um dos crimes que 
financia o terrorismo" em Cabo 
Delgado, província aterrorizada 
pela violência armada desde 2017.

Em outubro, as autoridades mo-
çambicanas desmantelaram uma 
fábrica de 'mandrax', droga sin-

tética, na Machava, arredores 
de Maputo, numa das maiores 
apreensões registadas este ano.

"Pode haver diminuição da cri-
minalidade, mas há um aumen-
to significativo de crimes de 
impacto como o tráfico de dro-

ga", frisou a procuradora-geral.

Organizações internacionais colo-
cam Moçambique no caminho de 
diversas rotas de tráfico de droga, 
sobretudo com origem na Ásia 
e a atravessar o oceano Índico.

A aparente dissolução si-
lenciosa da Africâmbios, 
enquanto ainda se espera 

o esclarecimento sobre o seu ní-
vel de envolvimento no caso das 
dívidas ocultas que ainda aguarda 
sentença, com pessoas graúdas de-
tidas passam anos e entrelançadas 
em redes de cumplicidades e es-
quemas de lavangem de dinheiro, 
que tem parte do seu “império” 
naquela casa de câmbio, despertou 
mais curiosidade e investigações 
a fundo. O Centro de Integridade 

Pública (CIP), desvendou quem 
são os verdadeiros donos do es-
quema de branqueamento de ca-
pital e que estão em parte incerta, 
fora de Moçambique apesar de 
terem a nacionalidade moçambi-
cana e rastos de presença camu-
flada, enquanto seus calaborado-
res de baixo escalão “chupam” 
à medida grande com a Justiça.

Depois que o envolvimento da 
Africâmbios nas dívidas ocultas 
foi exposto e os seus colaboradores 

de baixo escalão julgados, as acti-
vidades da casa de câmbio foram 
suspensas por ordem do Banco de 
Moçambique, o regulador do sec-
tor financeiro. De seguida, iniciou 
a liquidação e dissolução da socie-
dade, quando ainda se espera que 
se possa esclarecer o envolvimen-
to da empresa nas dívidas ocultas.

Segundo o CIP, a 11 de Maio de 
2022, foi apresentada, na Con-
servatória do Registo de Enti-
dades Legais, uma petição para 
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a liquidação e dissolução da 
Africâmbios, sem apresentar os 
motivos e o famoso advogado 
Mohamad Bachir, que tem de-
fendido os intereesses dos accio-
nistas daquela casa cambial, foi 
apresentado como o liquidatário. 

A investigação desta organização 
que promove a integridade públi-
ca, divulgada segunda-feira últi-
ma numa das suas planilhas in-
formativas, aponta que em carta 
datada de 8 de Novembro corren-
te, Mohamad Bachir explicou ao 
CIP que foi nomeado liquidatário 
da Africâmbios por despacho de 
16 de Maio de 2022, do Govera-
dor do Banco de Moçambique 
(Rogério Zandamela), excusan-
do-se explicar os motivos da dis-
solução por alegadamente cou-
ber a quem tomou a tal decisão.

 Sobre o paradeiro dos accionistas 
da Africâmbios, Bachir explicou 
que “abandonaram o país no ano 
de 2012, por motivos de seguran-
ça, devido às constantes ameaças, 
tentativas de rapto e até de ameaça 
à sua integridade física com recur-
so a armas de fogo, cujas mani-
festações até hoje ainda se fazem 
sentir. Até a presente data, pas-
sam mais de 10 anos, nunca vol-
taram a entrar em Moçambique”. 

No entanto, o CIP acha curio-
so que se encontrando fora do 
país há 10 anos, como se expli-
ca qe tenham Bilhetes de Identi-
dade emitidos em Moçambique 
num período após o abandono?

Na veradde, a Africâmbios du-

rante cerca de 26 anos, operou na 
cidade de Maputo como referên-
cia na compra e venda de moeda 
estrangeira e ficou exposta publi-
camente com o seu envolvimento 
profundo nas dívidas ocultas, e, o 
Tribunal, aparentemente, não sabe 
quem são os responsáveis da tal 
casa de câmbios e quando os ten-
tou notificar, foi informado de que 
estão em parte incerta. E, agora, 
Africâmbios está em dissolução. 

Incrédulo sobre como é possivel 
o  Estado não conseguir identi-
ficar e localizar os proprietários 
de uma famosa casa de câm-
bios, legalmente licenciada para 
exercer as actividades no país, 
o CIP dedicou meses para ave-
riguar a veracidade dos factos.

Na sua pesquisa,  desvenda a ver-
dadeira face desta casa de câm-
bios e seus contornos nos esque-
mas de lavagem de capitais, via 
investimentos imobiliários, e 
suas camuflagens de nomes du-
plos e, particularmente, o seu 
papel no caso dívidas ocultas, 
onde explica em primazia que 
a figura sempre procurada pelo 
Tribunal e propaladade impren-
sa como o proprietário desta em-
presa, Hafiz Taqir Wahaj, não o é.

Os irmãos “me-
tralha” e a 
c a m u f l a g e m

Segundo as revelações do 
CIP, os donos da Africâm-
bios Limitada, com sede na 

Avenida 25 de Setembro, número 

1339, na Cidade de Maputo, pré-
dio do Hotel Tivoli, são três irmãos 
moçambicanos, de origem paquis-
tanesa, nascidos em Karachi, e 
com vasto património imobiliário 
em Moçambique, incluindo negó-
cios com alguns réus das dívidas 
ocultas.  Neste ponto, questiona-se 
como é que o Tribunal foi intimar 
um falso proprietário quando os 
verdadeiros estão registados nos 
documentos oficiais do Estado e pu-
blicados em Boletim da República?

Os verdadeiros donos da “la-
vagem de dinheiro” são Abdul 
Latif Suleman Walimohammad 
também conhecido por Abdul 
Lateef; Muhammad Amin tam-
bém conhecido por Muhammad 
Arif e Abdul Karim também 
conhecido por Abdul Razak.

A Africâmbios foi constituída no 
dia 14 de Setembro de 1995, regis-
tada no Terceiro Cartório Notarial 
da Cidade do Maputo, com um ca-
pital social de 600 milhões de me-
ticais (actuais 600 mil meticais), 
divididos por igual entre Abdul 
Latif Suleman Walimohammad 
(50%) e Abdul Karim (50%).

Menos de um ano após a cons-
tituição, concretamente a 28 de 
Junho de 1996, houve a primeira 
mudança na estrutura accionista da 
Africâmbios, com a deliberação do 
aumento do capital social e a ad-
missão de um novo sócio[um ou-
tro irmão, fechando o trio] passan-
do a ter um capital social de 3 mil 
milhões de meticais (três milhões 
de meticais da nova família) cor-
respondente à soma de três quotas 
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desiguais, sendo uma de 2 mil mi-
lhões de meticais (66,6%), perten-
cente a Mahommad Amin, duas 
iguais de 500 milhões de meticais 
cada uma, pertencentes aos sócios 
Abdul Latif Suleman Walimoha-
mad (16,6) e Abdul Karim (16,6%) 
respectivamente.  O último a ente-
grar a empresa, torna-se no líder.

Um dos registos de duplicacao de 
nomes ou camuflagem, tem lugar 
22 anos depois da constituição 
da Africâmbios, concretamen-
te a 30 de Novembro de 2017, 
quando os sócios da empresa de-
liberaram a mudança do nome do 
sócio Abdul Latif Suleman Wali-
mohammad, para passar a chamar-
-se Abdul Lateef, justificando “ser 
o seu nome verdadeiro e correcto”. 

Na mesma ocasião, a Africâmbios 
deliberou o aumento do capital so-
cial de 3 milhões de meticais para 
4 milhões e oitocentos mil meti-
cais e neste periodo de transmuta-
ção de Abdul Latif Suleman Wali-
mohammad, para Abdul Lateef, a 
Africâmbios já estava envolvida no 
escândalo das dívidas ocultas. Es-
tes tres irmaos, apesar de viverem 
materialmente na cidade de Dubai 
têm domicílio declarado em Mo-
çambique, na cidade de Maputo.

E n v o l v i m e n -
to da Africâm-
bios nas dí-
vidas ocultas 

Compulsando informações, 
a Africâmbios está pro-
fundamente envolvida 

no escândalo das dívidas ocultas, 
tendo sido usada por alguns réus, 
como preferida, para a troca de mi-
lhares de dólares, que receberam 
das dívidas ocultas, para a moeda 
local. Como consequência, pelo 
menos três dos 19 réus julgados 
na tenda da B.O são colaboradores 
da Africâmbios, nomeadamente, 
Khessaujee Ishwardas Pulchand, 
Simione Jaime Mahumane e Nai-
mo José Quimbine, mas nenhum 
destes  exercia posições de che-
fia, sendo que  um era operador 
de caixa (Khessaujee Ishwardas) 
e dois eram estafetas (Pulchand, 
Simione Jaime Mahumane e Nai-
mo José Quimbine). E, o dinhei-
ro que dava entrada provinha da 
empresa M Moçambique Cons-
truções Lda, de Fabião Salvador 
Mabunda, num total de 20 milhões 
de meticais, que a acusação alega 
serem provenientes da Privinvest 
e destinados a Gregório Leão, o 
antigo director do SISE.  É nes-
te contexto que se aplica o crime 
de branqueamento de capitais no 
âmbito das dívidas ocultas entre 
estas duas partes institucionais. 

T e n t á c u l o s 
i n t e r n a c i o -
nais e o artifí-
cio imobiliário

Seguindo a recapitulação 
do CIP, o envolvimento 
da Africâmbios nas dívi-

das ocultas vai muito para além 
dos seus colaboradores de baixo 
escalão, constando da acusação 
do Ministério Público que Bruno 

Tandane Langa, um dos principais 
réus das dívidas ocultas, recorreu 
ao sistema Hawala (muito usado 
pelos grupos terroristas, inclusive 
os que operam em Cabo Delgado) 
para transferir dinheiro que rece-
beu da Privinvest em Abu Dhabi 
para Moçambique. Cita-se que 
Langa transferiu 200 mil dólares 
(cerca de 12.8 milhões de meti-
cais) para uma casa de câmbio 
baseada no Dubai, denominada 
Al Zarooni Exchange, no dia 6 
de Maio de 2013. Por sua vez, a 
casa de câmbio de Dubai instruiu 
a Africâmbios, com sede em Ma-
puto, para pagar o valor correspon-
dente na conta de Bruno Tandane 
Langa, domiciliada no Banco BCI.

 A Casa de Câmbios Al Zaroo-
ni viria a ser encerrada no ano 
2016, por ordens do Banco Cen-
tral dos Emirados Árabes Unidos, 
que revogou a licença da empre-
sa devido a violações relaciona-
das com a lavagem de dinheiro.

Igualmente, o Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos da 
América anunciou, no mesmo ano, 
que impôs sanções a Al Zarooni 
Exchange por lavar dinheiro para 
criminosos e extremistas5. A or-
dem de pagamento emitida em 
Dubai e executada em Maputo 
está, claramente, fora da decisão 
de colaboradores de baixo esca-
lão da Africâmbios, como sejam 
o operador de caixa e estafetas. 
Esta é uma decisão a ser tomada 
por alguém da direcção da em-
presa. Os contornos desta ordem 
de pagamento, emitida em Dubai 
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e executada em Maputo, ficaram 
por esclarecer porque o Estado 
não conhece e nem sabe onde lo-
calizar os donos da Africâmbios.
 
Alegadamente para despiste e 
lavagem de dinheiro de prove-
niência escusa, os accionistas da 
Africâmbios investem milhões no 
insuspeito sector imobiliário Ac-
cionistas da Africâmbios realiza-
ram investimentos milionários no 
sector imobiliário e evidencia-se 
que serviu de camuflagem para 
os milhões das dívidas ocultas.

O mais conhecido dos sócios da 
Africâmbios é Abdul Karim, tam-
bém conhecido por Abdul Ra-
zak, o mais novo dos três e que 
foi um dos fundadores, em 1995, 
com 50% das acções e na ac-
tual estrutura accionista detém 
aproximadamente 17% das ac-
ções da empresa, mas tem vastos 
negócios no sector imobiliário. 

Segundo consta de registos oficiais 
consultados, tem mais de uma cen-
tena de imóveis registados em seu 
nome, somente na cidade de Ma-
puto. Destaque vai para um majes-
toso edifício na Avenida Marginal, 
ao lado do restaurante Costa do 
Sol, conhecido como condomí-
nio Deco Assos, que segundo re-
gistos oficiais pertence a Abdul 
Karim, sócio da Africâmbios.

O edifício, segundo apurou a in-
vestigação do CIP, foi construí-
do por uma empresa turca, mas 
o terreno é da pertença de Abdul 
Karim que detém a titularidade da 
maioria dos apartamentos no mes-

mo edifício. É neste prédio onde 
António Carlos do Rosário adqui-
riu seis imóveis (apartamentos) 
em nome da Txopela Investmen-
tos, empresa que foi amplamente 
usada para movimentar o dinhei-
ro das dívidas ocultas, segundo a 
acusação do Ministério Púbico. 

Na negociação, compra e venda 
de imóveis, o condomínio Deco 
Assos esteve representada por um 
cidadão turco de nome Zubeyir 
Degirmenci, então administrador 
da empresa Paraíso de Férias Li-
mitada, que gere o referido con-
domínio. Entretanto, segundo re-
gistos oficiais, este condomínio 
pertence a Abdul Karim. Abdul 
Karim é também proprietário de 
um luxuoso condomínio, o Con-
domínio Kurula, localizado no 
Bairro da Costa do Sol, na parte 
traseira do edifício da Deco Assos. 

Branqueamen-
to de capitais 
aos “olhos” 
do Estado 

Ao ilustrar o caso em apre-
ço, o CIP vinca que esta é 
uma história sobre a inca-

pacidade do Estado para investigar 
e punir crimes de branqueamento 
de capitais, demonstrada através do 
caso de uma casa de câmbios sus-
peita de ter sido amplamente usada 
no branqueamento de capitais das 
dívidas ocultas, mas que ninguém 
foi responsabilizado... até aqui. 

No texto da pesquisa tornada pú-

blica esta semana, denominado 
necessariamente “Casa de câmbios 
envolvida no escândalo das dívi-
das ocultas está em dissolução e os 
seus donos em parte incerta   - O 
caso revela a incapacidade do Es-
tado para investigar e punir crimes 
de branqueamento de capitais,  
considera-se que a incapacidade do 
Estado de punir o branqueamento 
de capitais levou a que Moçam-
bique fosse adicionado, no dia 21 
de Outubro de 2022, à incómoda 
lista de 23 países de todo o mun-
do que estão a ser monitorizados 
pelo Grupo de Acção Financeira 
Internacional (GAFI) devido a 
“deficiências estratégicas em seus 
regimes para combater a lavagem 
de dinheiro, financiamento ao ter-
rorismo e proliferação de armas”. 

Algumas das reformas que Mo-
çambique terá de fazer para sair 
da lista cinzenta do GAFI in-
cluem a realização de treina-
mento para todas as agências de 
aplicação da lei para melhorar a 
colecta de provas ou apreensão/
confisco de produtos do crime. 

Moçambique terá ainda de forne-
cer recursos adequados às auto-
ridades para iniciar a recolha de 
informações adequadas, exactas e 
actualizadas, sobre os beneficiários 
efectivos das pessoas colectivas.
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Governo "concentra" deputados sobre terrorismo

Governo concentrou, nesta quarta-feira, os 
deputados pondo-os a par da situação do 
combate ao terrorismo em Cabo Delgado.

Este é o assunto comum nas questões remeti-
das  pelas três bancadas com assento parlamen-
tar, ao Governo antecipadamente como é regra.

A Frelimo, partido no poder e com maioria parlamentar, 
pretende saber "como está sendo feita a reconstrução das 
zonas afectadas pelo terrorismo, de modo a possibilitar 
a retoma da vida das populações e da sua segurança".

A Frelimo quer ainda conhecer os progressos em 
curso para que o livro escolar do ensino primá-
rio passe a ser produzido em Moçambique, bem 
como os avanços registados na correção de er-
ros detectados nos manuais da sexta classe.

Por seu turno, a Renamo, principal partido da 
oposição, questiona o Governo sobre "o está-
dio actual do combate contra o terrorismo e as-
sistência humanitária" às populações afectadas 

pela violência na província de Cabo Delgado.

A Renamo pretende igualmente saber do Gover-
no as estratégias para "estancar" a criminalidade, 
principalmente raptos, em algumas cidades do país.

Quer ainda que o executivo aponte caminhos 
para que o país tenha uma educação de qualida-
de e acções visando tornar o preço de electrici-
dade mais acessível para as famílias, consideran-
do que Moçambique é produtor deste recurso.

O Movimento Democrático de Moçambi-
que (MDM), terceiro partido, também ques-
tiona o Governo sobre a evolução da luta con-
tra os grupos armados em Cabo Delgado.

O MDM está igualmente preocupado com a cres-
cente vaga de crimes em algumas cidades mo-
çambicanas, nomeadamente homicídios e raptos.

O terceiro partido moçambicano quer ainda que o 
executivo se pronuncie sobre a situação financeira 
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das empresas Linhas Aéreas de 
Moçambique (LAM) e Tmcel, 
cujas tutelas ministeriais têm afir-
mado que atravessam uma situa-

ção operacional e líquida crítica.

É de recordar que aFrelimo de-
tém uma maioria qualificada de 

184 deputados no parlamento, 
seguindo-se Renamo, com 60, e, 
por fim, MDM, com seis assentos.
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