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Detidos polícias que se apoderaram de mais de 2,5 milhões roubados num banco 

Governo “passa” na pro-
va financeira do FMI e 
encaixa USD 60 milhões 

Imigrantes ilegais detidos em "condi-
ções desumanas" - Denuncia o CDD

A organização da sociedade civil Centro para a De-
mocracia e Desenvolvimento (CDD) denunciou a de-
tenção de imigrantes ilegais em "condições desuma-
nas", na 18a esquadra da PRM na cidade de Maputo.

Sofala regista 18 assas-
sinatos em três semanas

Filipe Nyusi 
convida em-
presários por-
tugueses a inve-
stir no turismo
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Governo “passa” na prova financeira do FMI e encaixa USD 60 milhões 

A Direção do FMI aprovou 
a primeira revisão ao pro-
grama de Moçambique.

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) anunciou terça-feira, a 
aprovação da primeira revisão do 
programa de ajustamento finan-
ceiro de Moçambique, que per-

mite o desembolso de quase 60 
milhões de dólares, considerando 
que as metas foram cumpridas.
Os critérios de desempenho do pro-
grama, metas indicativas e valores 
de refe rência estruturais, no final 
de junho de 2022, foram cumpri-
dos; a perspetiva de política mone-

tária e o aperto proactivo desde iní-
cio de 2021 são apropriados para 
lidar com a previsível subida da in-
flação", escreve o FMI na nota que 
dá conta da aprovação, pelo Con-
selho de Administração, da primei-
ra revisão da Linha de Crédito Am-
pliada (ECF, na sigla em inglês).

Imigrantes ilegais detidos em "condi-
ções desumanas" - Denuncia o CDD A organização da sociedade civil Cen-

tro para a Democracia e Desenvolvi-
mento (CDD) denunciou a detenção de 

imigrantes ilegais em "condições desumanas", 
na 18a esquadra da PRM na cidade de Maputo.
Segundo o CDD, que refere ter visualizado imagens 
e vídeos sobre o caso, os imigrantes, na sua maio-
ria jovens, estão "apinhados num minúsculo e imun-
do compartimento" com "duas pequenas janelas" 
e deitam-se sobre pedaços de caixas e de tecido.  
"As duas pequenas janelas denunciam defi-
ciências no arejamento da cela, o que é críti-
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co no actual período quente", refere a orga-
nização, acrescentando que num dos vídeos, 
guineenses, senegalenses e congoleses pedem socorro.
Para o CDD, as condições de detenção dos imi-
grantes ilegais são "um grave atropelo à dignidade 
humana", referindo que além de imigrantes africa-
nos, houve também asiáticos que foram suposta-
mente libertados "graças a esquemas de corrupção".

"Com dedo apontado às autoridades policiais, um 

dos detidos confirma extorsões com promessa de li-
bertação", que nunca aconteceu, acrescenta o CDD.  
Esta organização pede que seja criada uma 
Comissão de Inquérito para investigar o 
caso e apurar as devidas responsabilidades.
Moçambique é apontado, amiúde,  como pon-
to de trânsito preferencial de imigrantes ile-
gais que tem como destino a África do Sul.

Detidos polícias que se apoderaram de mais de 2,5 milhões roubados num banco 

A PRM prendeu agentes das suas fileiras 

que se apropriaram de dinheiro roubado 

num banco na província de Tete.

A polícia deteve três agentes da corporação 

que se apoderaram de dinheiro roubado, em 

Setembro último, por uma quadrilha numa agência 

bancária na província de Tete, centro do país.

A porta-voz do Serviço Nacional de Investigação 

Criminal (SERNIC) na província de Tete, Celina 

Roque, citada pela Rádio Moçambique, na terça-

feira, avançou que os três agentes ficaram com 

mais de 2,5 milhões de meticais roubados de 

uma agência bancária no distrito de Macanga.
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Filipe Nyusi convida empresários portugueses a investir no turismo

O Chefe de Estado Mo-
çambicano, Filipe Nyusi, 
convidou em Alcobaça, 

no distrito de Leiria, durante a 
inauguração do Montebelo Alco-
baça Historic Hotel, para que “os 
portugueses visitem os destinos tu-
rísticos de Moçambique” e “explo-
rem as oportunidades de investir”.
Filipe Nyusi, que com Marce-
lo Rebelo de Sousa presidiram à 
inauguração, manifestou o desejo 

de que “os portugueses continuem 
a ser o primeiro navio” do inves-
timento no sector do turismo, de-
finido como prioritário, e que já 
mereceu investimento português 
por parte do Grupo Visabeira.
Ao grupo, o Presidente da Re-
pública deixou o repto para que, 
depois do investimento no hotel 
ontem inaugurado no Mosteiro de 
Alcobaça, volte “a investir alter-
nadamente” para que se siga um 

novo investimento em Moçambi-
que, país que o Governo preten-
de tornar “um destino seguro”.
Filipe Nyusi discursava na sessão 
solene de inauguração do Monte-
belo Alcobaça Historic Hotel, que 
desde segunda-feira disponibili-
zou 91 unidades de alojamento 
instaladas no Claustro do Racha-
douro, no Mosteiro de Alcobaça, 
alvo de uma obra de recuperação 
que contou com a assinatura do 
arquitecto Eduardo Souto Moura.
O hotel representou um inves-
timento de 24,5 milhões de eu-
ros do Grupo Visabeira e é o 
sétimo da cadeia Montebelo 
Hotels & Resorts em Portugal.
Depois da unidade de Alcoba-
ça, a cadeia Montebelo Hotels 
& Resorts inaugurará, em Ja-
neiro de 2023, um novo hotel 
em Lisboa, no Chiado. A cadeia 
detém, ainda, seis hotéis e ‘re-
sorts’ em território moçambicano.

Sofala regista 18 assas-
sinatos em três semanasHá cada vez mais casos de homi-

cídios na província de Sofala. Só 
este ano foram registados pelo me-

nos 57 assassinatos na província, 18 deles 
num intervalo de três semanas, avança a DW.
Em três semanas, pelo menos 18 pessoas foram 
mortas na província moçambicana de Sofala, de 
acordo com dados divulgados por ativistas dos 
direitos humanos. O último caso ocorreu na ci-
dade da Beira, na madrugada da quinta-feira.
As vítimas são na sua maioria mu-
lheres trabalhadoras do sexo. Terão 
sido assassinadas pelos seus clientes.
“Os modi operandi são os mesmos. Depois de 
consumar o acto de violação, [os agressores] colo-
cam-lhes a roupa interior na boca ou amarram-lhes 
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o pescoço e assim retiram a vida”, 
descreveu Alfeu Sitoi, porta-voz 
do Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC) em Sofala.
As vítimas do género masculino 
foram estranguladas e abandona-
das no local, sem que os agres-
sores lhes tenham retirado os 
pertences. Os locais preferencial-
mente escolhidos pelos homici-
das têm sido prostíbulos, centros 
de diversão noturna e locais de 
consumo de bebidas alcoólicas e 
drogas, segundo as autoridades.
Ministério admite fa-
lhas na prevenção do crime.
Na semana passada, várias or-
ganizações da sociedade civil 
marcharam pelas ruas da Bei-
ra, para pressionar as autorida-
des a combater estes crimes.
Em resposta, o SERNIC anun-

ciou a detenção de onze suspei-
tos, acusados de envolvimento 
em alguns dos casos, e apelou à 
calma e confiança nas autoridades.
“O SERNIC e os outros órgãos da 
administração da Justiça e de manu-
tenção da ordem e segurança públi-
ca estão a trabalhar afincadamente 
no sentido de acabar de uma vez 
por todas com estes atos bárbaros”, 
garantiu o porta-voz Alfeu Sitoi.
Mas a ministra do Interior de 
Moçambique admitiu, que tem 
havido falhas na prevenção da 
criminalidade na província.
“Quando há criminalidade, signifi-
ca que falhámos na prevenção”, afir-
mou Arsénia Massingue. “Falámos 
destes homicídios que acontece-
ram na província de Sofala – temos 
detidos e agora estamos a trabalhar 
para esclarecer o último caso”.

Três dias depois das declarações 
da ministra, houve mais um re-
lato de um homicídio na cidade 
da Beira, no bairro da Munhava.
Diante deste cenário, o soció-
logo Pedrito Cambrão diz ser 
urgente olhar para as causas 
dos homicídios. E suspeita do 
uso de substâncias psicoativas.
“Muitos desses casos têm tido 
lugar depois de algum con-
sumo de alguma droga ou 
de bebidas”, diz Cambrão.
“A escuridão também leva as pes-
soas a fazerem e desfazerem; e é 
um Estado que está ausente na 
proteção das pessoas”, acrescenta. 
O sociólogo aconselha a apertar a 
legislação sobre a venda e consu-
mo de drogas e bebidas alcoólicas.
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