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Mais crimes nas "costas" de Manuel Chang 

Dívida pública de Moçambique deve cair 
abaixo dos 100% do PIB em 2023

A consultora Fitch Solutions considera que a 
dívida pública de Moçambique deverá des-
cer para menos de 100% em 2023, devido à 
aceleração da economia, maiores receitas do 
gás e valorização do metical no próximo ano.

Políticos expectantes na sen-
tença do caso "dívidas ocultas"

Duas crianças esfa-
queadas até à morte em 
Nova Iorque. ãe detida

Moçambique 
já salvou 73 
pangolins no 
único centro 
de reabilitação
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Mais crimes nas "costas" de Manuel Chang 

O Ministério Público dedu-
ziu acusação contra o an-
tigo ministro das Finanças 

Manuel Chang, implicado no caso 
das dívidas ocultas, num outro pro-
cesso por corrupção e outros crimes.
Segundo comunicado a que tive-
mos acesso o MP acusa Manuel 
Chang, de corrupção passiva para 
acto ilícito, participação económica 
em negócio, abuso de cargo ou fun-
ção e branqueamento de capitais.

A imputação faz parte de um se-
gundo processo-crime por corrup-
ção que Manuel Chang enfrenta, 
dado que é também alvo de um 
pedido de extradição pelas auto-
ridades moçambicanas, no âm-
bito de um processo autónomo, 
pelo seu alegado envolvimen-
to no caso das dívidas ocultas.
A investigação no centro da acu-
sação está relacionada com ale-
gados pagamentos indevidos 

efetuados pela construtora brasi-
leira Odebrecht ao antigo minis-
tro das Finanças e a outros três 
arguidos, incluindo o antigo mi-
nistro dos Transportes e Comu-
nicações Paulo Zucula, refere-se 
na nota do Ministério Público.
A Odebrecht pagou os supostos 
subornos, no quadro da sua par-
ticipação em projetos de infraes-
truturas da Zona Franca Industrial 
de Nacala, na província de Nam-
pula, norte de Moçambique, e na 
construção de um terminal de 
carvão na cidade da Beira, pro-
víncia de Sofala, centro do país.
A investigação aos referidos fac-
tos levou a Procuradoria-Geral 
da República desencadear pedi-
dos de cooperação judiciária com 
Brasil, Angola, África do Sul, 
Suíça e Emirados Árabes Uni-
dos, assinala-se no comunicado.
Apesar de o Ministério Públi-
co não referir esse facto, Pau-
lo Zucula chegou a ficar detido 
no âmbito do aludido processo.

Políticos expectantes na sentença do caso "dívidas ocultas"

Iniciou ontem quarta-feira, a 
leitura da sentença do mais 
mediático caso na justiça mo-

çambicana. A previsão é até do-
mingo, para os 19 arguidos jul-
gados pelo desfalque cerca de 
2,2 biliões de dólares ouvirem do 
juiz Efigénio Baptista, o marte-
lo da justiça que cabe a cada um.
A sentença, a ser ditada ao fim 
de cerca de 15 meses após o iní-
cio do julgamento é aguardada 
com enormes expectativas no 
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seio da sociedade moçambicana.
Ao nível dos partidos políticos, 
numa audição da Voz da Améri-
ca, o presidente do MDM, Lutero 
Simango veio a público mostrar 
posição, onde manifesta desejo de 
ouvir Filipe Nyusi sobre o caso.
“A nossa vontade é de ouvir o 
que é que o então Ministro da 
Defesa Nacional tem a dizer 
sobre o caso” disse Simango.
“Não podemos terminar o caso 
sem ouvir o então ministro e ac-
tual Presidente da República, por-
que o seu silêncio apenas alimen-
ta a justiça popular” salientou.
Enquanto isso, do lado do par-
lamento, pairam também ex-
pectativas sobre o caso.
O porta-voz da Renamo, Arnal-

do Chalaua, espera que a sen-
tença seja consentânea com 
o que o julgamento produziu.
“Que não seja uma sentença mani-
pulada. Que seja uma sentença que 
emana da culpabilidade provada 
em tribunal e todos os pressupostos 
necessários para condenar ou ilibar 
os arguidos” expressou Chalaua.
Por seu turno, António Boene, de-
putado da Frelimo e presidente da 
Comissão dos Assuntos Consti-
tucionais, Direitos Humanos e de 
Legalidade, acredita que foram 
criadas todas as condições para 
que o juiz decida em conformida-
de com a lei e a sua consciência.
“Quero acredita que será uma 
sentença justa e que irá de acor-
do com aquilo que foi a prova dos 

factos que eventualmente se te-
nham conseguido” anteviu Boene.
Refira-se que o julgamento ini-
ciou a 23 de agosto de 2021 e 
tem no banco dos réus, 19 argui-
dos com perfis diversificados, 
e que segundo a acusação tem 
em comum, alegada participa-
ção directa ou indirecta no calote.
Nas alegações finais o Ministério 
Pública pediu também uma indem-
nização a favor do Estado, no va-
lor de 2.7 mil milhões de dólares, 
e uma pena máxima para quase 
todos os arguidos, com excepção 
de Simione Mahumane, que a pro-
curadora considera não ter sido 
provado que tenha cometido o cri-
me de branqueamento de capitais 
de que é indiciado no processo.

Dívida pública de Moçambique deve cair abaixo dos 100% do PIB em 2023

A consultora Fitch Solu-
tions considera que a 
dívida pública de Mo-

çambique deverá descer para me-
nos de 100% em 2023, devido à 
aceleração da economia, maio-

res receitas do gás e valoriza-
ção do metical no próximo ano.
“Acreditamos que a dívida pú-
blica vá abrandar de 101% do 
PIB em 2022 para 92,3% em 
2023”, escrevem os analistas des-

ta consultora detida pelos mes-
mos donos da agência de no-
tação financeira Fitch Ratings.
Numa nota de imprensa sobre a 
economia moçambicana, enviada 
aos investidores e a que a Lusa 
teve acesso, os analistas escrevem 
que “o peso da dívida de Moçam-
bique vai cair gradualmente nos 
próximos trimestres, devido à me-
lhoria do crescimento económico e 
ao aumento da receita, particular-
mente do setor do gás, o que limita 
as necessidades de financiamento”.
A dívida pública de Moçambique 
medida em função do PIB tem 
estado sempre acima dos 100% 
desde 2016, ano em que foi co-
nhecido o escândalo das dívidas 
ocultas, tendo apenas descido dos 
100% em 2019, quando ficou nos 
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99%, de acordo com os dados do 
Fundo Monetário Internacional.
Para além da aceleração da econo-
mia, acrescentam no texto, “a apre-
ciação de 3,1% do metical prevista 
para 2023, para 61,94 meticais por 
dólar, também sustenta o declínio 
do rácio da dívida face ao PIB”.
A Fitch Solutions antevê que o 
défice orçamental vá melhorar de 
3,9% este ano para 2,5% no pró-
ximo ano, essencialmente graças 
às receitas de exportação do gás.
A 13 de novembro, a italiana Eni 
exportou o primeiro lote de gás na-
tural liquefeito produzido na plata-
forma flutuante Coral Sul, ao largo 
da costa norte de Moçambique, 
para a Europa, o que deverá ter dado 
o pontapé de saída para um novo 
capítulo na história económica de 

Moçambique, devido ao significa-
tivo aumento das receitas fiscais, 
que deverão subir 11,3%, à custa 
de um fortíssimo aumento no valor 
das exportações, que em 2023 de-
verá subir 243%, para 1,8 mil mi-
lhões de dólares, segundo a Fitch.
A previsão para o crescimento da 
economia de Moçambique é de 5,3% 
este ano e 6,5% no próximo ano.
Moçambique tem três projetos de 
desenvolvimento aprovados para 
exploração das reservas de gás na-
tural da bacia do Rovuma, classifi-
cadas entre as maiores do mundo, 
ao largo da costa de Cabo Delgado.
Dois desses projetos têm maior di-
mensão e preveem canalizar o gás do 
fundo do mar para terra, arrefecen-
do-o numa fábrica para o exportar 
por via marítima em estado líquido. 

Um é liderado pela TotalEnergies 
(consórcio da Área 1) e as obras 
avançaram até à suspensão por 
tempo indeterminado, após um 
ataque armado a Palma, em março.
O outro é o investimento ainda sem 
anúncio à vista liderado pela Exxon-
Mobil e Eni (consórcio da Área 4).
Um terceiro projeto já concluí-
do e de menor dimensão pertence 
também ao consórcio da Área 4 
e consiste numa plataforma flu-
tuante que já começou a captar e 
processar o gás para exportação, 
diretamente no mar, este mês.
A plataforma flutuante deverá 
produzir 3,4 mtpa (milhões de 
toneladas por ano) de gás na-
tural liquefeito, a Área 1 apon-
ta para 13,12 mtpa e o plano em 
terra da Área 4 prevê 15 mtpa.

Duas crianças esfaqueadas até à morte em Nova Iorque. Mãe detida

Crianças tinham onze meses 
e três anos. A mãe tinha 
sido levada pela polícia por 

tentar incendiar o apartamento, an-
tes de os corpos serem encontrados.
Dois meninos, um com onze meses 
e outro com três anos, morreram 
após serem esfaqueados na noite 
de sábado, no bairro nova-iorqui-
no do Bronx, nos Estados Unidos 
da América (EUA). Segundo a 
agência de notícias The Associa-
ted Press (AP), a mãe foi detida.
Segundo a AP citado pelo Notícias 
ao Minuto, uma fonte policial, dis-
se que, as crianças foram encontra-
das num apartamento com “múlti-
plas facadas no pescoço e peito” 
e, apesar de terem sido transpor-
tadas para um hospital, acabaram 

por não resistir aos ferimentos.
As autoridades responderam a um 
primeiro alerta pelas 19h30 lo-
cais (00h30 em Lisboa), quando 
encontraram a mãe das crianças 
a “agir de forma errática” no ter-
ceiro andar do apartamento. Tes-
temunhas no local, ouvidas pela 
estação ABC, revelaram que a 

mulher tentou incendiar o apar-
tamento e depois ligou a água.
A mãe, considerada uma “pes-
soa de interesse” na morte das 
crianças, foi levada sob custódia 
para um hospital para avaliação.
Menos de uma hora mais tarde, 
foi dado um segundo alerta sobre 
duas crianças inconscientes no 
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mesmo local. Quando regressa-
ram ao local, os agentes encon-
traram os meninos com vários 
ferimentos de faca. Acredita-se 
que os corpos possam ter sido es-
condidos quando a polícia visitou 
o apartamento pela primeira vez.
Segundo os vizinhos, os pais das 
crianças discutiram ao início da 
noite e mais tarde ouviu-se o pai a 
gritar por ajuda. “Ele estava a gritar 

histericamente. Ele gritava: 'Aju-
dem-me!' E eu vim e abri a minha 
porta e vi-o a descer o corredor com 
os dois rapazes nos seus braços. 
Eles estavam mortos, eles estavam 
mortos. Havia sangue por todo o 
lado”, contou uma vizinha à ABC.
Em conferência de imprensa, 
Louis De Ceglie, subchefe da 
polícia de Nova Iorque, confir-
mou que “uma pessoa de inte-

resse” permanece sob custódia, 
mas continuam as investigações.
“É algo com que eles vão ter de vi-
ver e pensar provavelmente para o 
resto das suas vidas” Temos agen-
tes policiais muito experientes. 
Penso que eles são os melhores. 
Eles são capazes de lidar e lidar 
com qualquer situação”, garantiu.

Moçambique já salvou 73 pangolins no único centro de reabilitação

Elias Mubobo abre a por-
ta para a sala mais escura 
e fria do centro de con-

servação do Parque Nacional da 
Gorongosa, centro de Moçambi-
que, onde o objetivo é simular a 
escuridão da noite e de uma toca. 
Lá dentro há três grandes caixas 
de madeira, com buracos como 
respiradouros e ouve-se um esgra-
vatar até que as unhas espreitam.
"São três pangolins", cada qual 
em sua caixa, resgatados pelo 
único centro de recuperação da 
espécie no país e que funciona 

em Chitengo, na base do par-
que, onde já oram tratado 73 
animais da espécie desde 2018.
Animal noturno e solitário, sob 
ameaça de extinção global, vive 
na Gorongosa e nas províncias 
em redor só que é alvo frequente 
de traficantes, sobretudo com des-
tino ao mercado asiático que usa 
as escamas na medicina tradicio-
nal e vende a carne em mercados.
A nível mundial, é listado por enti-
dades de conservação como o ma-
mífero mais traficado do mundo.
Há oito variantes, quatro vivem 

em África e outras quatro na Ásia, 
todas classificadas entre "vulne-
rável" ou "sob perigo crítico" na 
lista vermelha de espécies ameaça-
das da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN).
No ecossistema, o pangolim é 
útil com as suas refeições à base 
de formigas e térmitas, cujas po-
pulações ajuda a controlar an-
tes que se tornem em pragas.
Por outro lado, o trabalho de per-
furação ajuda a arejar os solos.
Os três pangolins agora à guarda do 
centro saem dos serviços de conser-
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vação todos os dias e são levados ao 
campo, "para pastar", conta Elias.
Esticam a língua comprida e 
agarram os insetos preferidos, 
sob o olhar atento de fiscais que 
apoiam os serviços de conservação 
na missão de cuidar da espécie.
Elias abre uma das caixas e pega 
ao colo num pangolim com pou-
co mais de quilo e meio: cha-
ma-se Janeiro (mês em que 
foi acolhido) e tem 10 meses.
Até 2020, pegar ao colo num 
pangolim era um gesto ao alcan-
ce dos visitantes da Gorognosa, 
mas a possibilidade de a espécie 
poder incubar diferentes varian-
tes de coronavírus, como o que 
provoca a covid-19, mudou tudo. 

Além de ter dado má fama ao ani-
mal, a situação afastou-o do contac-
to com quem passa por Chitengo.
Uma pesquisa da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) sobre 
as origens da Covid-19 realiza-
da em fevereiro de 2021 concluiu 
que "nenhum dos vírus identifi-
cados em morcegos e pangolins 
é suficientemente semelhante 
com o SARS-CoV-2 para ser-
vir como seu progenitor direto".
Mas a medida de precaução preva-
lece para quem visita a Gorongosa.
Janeiro, o pangolim que Elias tem 
ao colo, vai ali ficar até atingir seis 
quilos - alguns adultos chegam aos 
18 quilos - para depois ser libertado 
naquela que é hoje a maior reserva 

de biodiversidade de Moçambique.
As autoridades moçambica-
nas confiscaram, só entre 2019 
e 2020, um total de 33 pango-
lins e detiveram vários moçam-
bicanos e estrangeiros envolvi-
dos no tráfico, segundo dados 
da Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC).
Mesmo depois de divulga-
dos estes dados, casos iso-
lados têm sido revelados.
Em setembro de 2020, foram deti-
dos no centro do país cinco suspei-
tos de tráfico de pangolim, interce-
tados na posse de um animal vivo, 
colocado debaixo da roda sobres-
salente da viatura em que seguiam.

Governo ucraniano confirma que sistema energético está estabilizado

O primeiro-ministro ucra-
niano, Denys Shmyhal, 
anunciou, este domingo, 

que o sistema energético do país 
foi finalmente estabilizado após 
os ataques russos no início des-
ta semana terem deixado grande 

parte da Ucrânia sem eletricidade.
Os mais de 1.000 técnicos que tra-
balham diariamente para reparar 
danos na rede elétrica consegui-
ram estabilizar o funcionamento 
do sistema energético, disse Shmy-
hal, embora ainda haja um défice 

de produção de cerca de 20%.
"Incapazes de vencer no cam-
po de batalha, terroristas russos 
estão a tentar destruir o sistema 
energético ucraniano para acabar 
com a nossa resistência", escre-
veu na sua conta do Facebook.
De acordo com a informação avan-
çada pelo Notícias ao Minuto, o 
primeiro-ministro lembrou que o 
operador da rede elétrica, Ukre-
nergo, vai receber 372 milhões 
de euros dos Países Baixos e do 
Banco Europeu de Reconstrução 
e Desenvolvimento (BERD) para 
reparar danos nas infraestruturas.
A Ucrânia receberá mais 500 
milhões de euros para a aqui-
sição de gás e ainda geradores 
de eletricidade da União Euro-
peia (UE) no âmbito do progra-
ma "Geradores da Esperança".
Shmyhal enumerou outras medidas 
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tomadas pelo Governo para aliviar 
a situação de escassez de energia, 
como a criação em todo o país de 
milhares de postos onde os cida-
dãos podem obter ligação à eletrici-
dade, água, aquecimento e internet, 
e a decisão de proibir a exportação 
de lenha destinada a aquecimento.
Também a administração militar da 
região de Kyiv anunciou que a si-
tuação foi normalizada na capital e 
que a maioria dos mais de três mi-

lhões de habitantes já tem corren-
te, num dia em que se espera que-
da de neve e a temperatura desce 
para cinco graus negativo à noite.
A onda de ataques de mísseis rus-
sos, em 23 de novembro, contra 
a infraestrutura energética, obri-
gou as autoridades ucranianas a 
desligarem as centrais nucleares 
e a maioria das centrais térmicas 
e hidroelétricas da rede para evi-
tar acidentes, o que fez mergulhar 

grande parte do país na escuridão.
A Rússia lançou uma ofensi-
va militar na Ucrânia em 24 de 
fevereiro, que ainda perdura.
A invasão foi condenada pela 
comunidade internacional, que 
respondeu, com destaque para a 
União Europeia e os Estados Uni-
dos, com ajuda militar, humanitária 
e económica a Kyiv e a imposição 
de sanções económicas e políti-
cas sem precedentes a Moscovo.
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