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O G a b i n e t e 
Central de 
Combate à 

Corrupção (GCCC), 
também conheci-
do como Anti-Cor-
rupção, diz ter já 
recuperado cerca 

António Uamba reforça a equipa 
técnica de ADV Pag.4

Anti-Corrupção recupera cerca de 300 milhões de dólares 

Anuncie 
aqui

de 15 por cen-
to dos cerca de 
2,2 mil milhões 
de dólares des-
viados no âmbito 
das dívidas ocul-
tas, mas analis-
tas não acreditam 

que seja possível 
a recuperação de 
todo o valor en-
volvido naquele 
que é considerado 
o maior escânda-
lo financeiro do 
país.

Das “dívidas ocultas”
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O Gabinete Cen-

tral de Combate 

à Corrupção 

(GCCC), também con-

hecido como Anti-Cor-

rupção, diz ter já recu-

perado cerca de 15 por 

cento dos cerca de 2,2 

mil milhões de dólares 

desviados no âmbito 

das dívidas ocultas, mas 

analistas não acreditam 

que seja possível a recu-

peração de todo o valor 

envolvido naquele que 

é considerado o maior 

escândalo financeiro do 

país.

Aquele gabinete recon-

hece que os 15 por cento 

recuperados, em valores 

monetários e bens móveis 

e imóveis, “estão aquém 

do desejado”, sendo que 

o objectivo é recuperar a 

maior parte ou mesmo a to-

talidade do montante des-

viado.

A economista Estrela 

Charles, citado pela Voz da 

América, não acredita nes-

sa possibilidade, sobretu-

do porque não existem 

mecanismos que permitam 

essa recuperação.”Será 

extremamente difícil recu-

perar todo o valor, porque o 

Gabinete de Recuperação 

de Activos não está a fun-

cionar”, realça.

Charles anota que o ju-

lgamento do caso “dívidas 

ocultas” não vai ajudar para 

o esclarecimento deste es-

cândalo de corrupção, mas 

poderá ser uma lição para 

que os moçambicanos não 

permitam que casos como 

estes surjam no futuro.

Por seu turno, o analista 

Manuel Alves considera ir-

risório o valor recuperado, 

tendo em conta, sobretu-

do, o facto de que este 

calote aconteceu há vários 

anos.”Não será possível 

recuperar esse dinheiro, 

justamente pela forma 

como esse caso foi orques-

trado”, pontua.

Por seu lado, o econo-

mista António Timba tam-

bém não acredita na re-

cuperação dos cerca de 

2,2 mil milhões de dólares 

“porque uma parte do valor 

já foi usada”.

 Ciclone pode abalar o 

país 

O Instituto Nacional de 

Meteorologia de Moçam-

bique alerta para possibi-

lidade de formação de um 

ciclone dentro de uma se-

mana, que pode implicar 

riscos para o país, e apela 

à população que siga a in-

formação meteorológica.

Formou-se um sistema 

de baixa pressão atmos-

férica que pode evoluir 

para o estado de ciclone 

tropical sobre a costa leste 

de Madagáscar, no dia 22 

de janeiro”, lê-se numco-

municado do Instituto Na-

cional de Meteorologia de 

Moçambique (INAM).

O INAM vai continuar a 

“monitorizar a evolução” 

do sistema e apela à pop-

ulação para que siga a in-

formação meteorológica - 

estando a depressão a ser 

igualmente acompanhada 

pelas restantes rede mete-

orológicas da região.

As águas quentes desta 

altura do ano no oceano 

Índico, incluindo no canal 

de Moçambique, são um 

dos fatores que contribuem 

para a formação de ci-

clones que costumam atin-

gir a costa moçambicana 

entre Dezembro e Abril.

Evitar o pânico

Apesar dos indícios de 

formação do ciclone trop-

ical, o diretor nacional-ad-

junto do INAM, MussaMus-

tafa, disse, citado pelo 

diário “O País” que não é 

altura para pânico.

“Até esta altura, é pre-

maturo ter a dimensão do 

fenómeno, não temos como 

aferir por onde vai passar, 

porque ele depende das 

condições atmosféricas 

por onde passa para se 

desenvolver ou enfraquec-

er”, explicou Mustafa.

Segundo o INAM, “o 

mais importante é que a 

população esteja atenta e 

informada do que está a 

acontecer.”Pelo menos 10 

pessoas morreram e out-

ras 47.493 foram afetadas 

por chuvas, ventos fortes e 

outros desastres naturais 

em Moçambique na atual 

época chuvosa, segundo 

o mais recente relatório 

do Instituto Nacional de 

Gestão e Redução do Ris-

co de Desastres (INGD).

Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022

Anti-Corrupção recupera cerca de 300 milhões de dólares 
Das “dívidas ocultas”
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Ciclone pode abalar o país 
O I n s t i t u t o 

N a c i o n a l 
de Meteo-

rologia de Moçam-
bique alerta para 
possibilidade de 
formação de um ci-
clone dentro de uma 
semana, que pode 
implicar riscos 
para o país, e ape-
la à população que 
siga a informação 
meteorológica.

Formou-se um 

sistema de baixa 

pressão atmosféri-

ca que pode evolu-

ir para o estado de 

ciclone tropical so-

bre a costa leste de 

Madagáscar, no dia 

22 de janeiro”, lê-

se numcomunicado 

do Instituto Nacional 

de Meteorologia de 

Moçambique (INAM).

O INAM vai contin-

uar a “monitorizar a 

evolução” do siste-

ma e apela à popu-

lação para que siga 

a informação meteo-

rológica - estando a 

depressão a ser ig-

ualmente acompan-

hada pelas restantes 

rede meteorológicas 

Anti-Corrupção recupera cerca de 300 milhões de dólares 
Das “dívidas ocultas”

da região.

As águas quentes 

desta altura do ano 

no oceano Índico, 

incluindo no canal 

de Moçambique, são 

um dos fatores que 

contribuem para a 

formação de ciclones 

que costumam atin-

gir a costa moçam-

bicana entre Dezem-

bro e Abril.

Evitar o pânico

Apesar dos in-

dícios de formação 

do ciclone tropical, o 

diretor nacional-ad-

junto do INAM, Mus-

saMustafa, disse, 

citado pelo diário “O 

País” que não é altu-

ra para pânico.

“Até esta altura, é 

prematuro ter a di-

mensão do fenóme-

no, não temos como 

aferir por onde vai 

passar, porque 

ele depende das 

condições atmosféri-

cas por onde passa 

para se desenvolver 

ou enfraquecer”, ex-

plicou Mustafa.

Segundo o INAM, 

“o mais importante 

é que a população 

esteja atenta e in-

formada do que está 

a acontecer.”Pelo 

menos 10 pessoas 

morreram e outras 

47.493 foram afeta-

das por chuvas, ven-

tos fortes e outros 

desastres naturais 

em Moçambique na 

atual época chuvo-

sa, segundo o mais 

recente relatório do 

Instituto Nacional de 

Gestão e Redução 

do Risco de Desas-

tres (INGD).
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António Uamba refoarça a equipa técnica de ADV

CDD contra a gestão da “Circular de Maputo”

O jovem técnico 

moçambicano 

António José 

Uamba respondeu ao con-

vite da Direcção da As-

sociação Desportiva de 

Vilankulo e volta assumir 

as funções de treinador 

adjunto daquela colectivi-

dade que milita no Campe-

onato Nacional de Fute-

bol, o “Moçambola”.

Trata-se de um regresso 

a casa que bem conhece, 

tendo o mesmo já trabalha-

do com a equipa principal 

sendo adjunto. 

Uamba conta com uma 

vasta experiência como 

técnico principal desde a 

formação e equipas do 

Moçambola, aliás em 2015 

foi Treinador adjunto da 

Liga Desportiva de Mapu-

O Centro para 
D e m o c r a c i a 
e Desenvolvi-

mento(CDD) defende 
a revogação da con-
cessão da Estrada Cir-
cular de Maputo, onde 
estão a ser instaladas 
portagens, porque “não 
observou princípios 
essenciais da adminis-
tração pública”. 

Urge uma campanha 

pública para que o Gov-

erno revogue imediata-

mente o decreto através 

do qual foi concessiona-

da a Estrada Circular de 

Maputo e o contrato de 

to onde venceu a taça de 

Moçambique Mcel e super-

taça Mário Esteves Coluna, 

2016 Treinador adjunto do 

Desportivo de Niassa, 2018 

Treinador principal do Gru-

po Desportivo Incomati de 

Xinavane, 2019 Treinador 

principal da Associação 

Desportiva de Macuacua e 

2020 Treinador Adjunto da 

ADV de Vilan

A equipa técnica da ADV 

teve um encontro de cor-

tesia com o presidente do 

clube, Quirino Gulube, con-

tou ainda com a presença 

da Vereadora de Desporto 

no Conselho Municipal da 

Cidade de Vilankulo, Mari-

ana Saúte.

Na ocasião, o presidente 

dos “hidrocarbonetos” desa-

fiou a equipa técnica a lutar 

pelos lugares cimeiros no 

Moçambola. A Associação 

Desportiva de Vilankulo, que 

terminou a época 2021 na 

sexta posição com 38 pon-

tos na tabela classificativa, 

irá abrir as suas “oficinas” 

na segunda-feira

Apesar do ˝secretismo˝, 

sabe-se que a ADV foi ao 

mercado buscar reforços 

de peso, tendo vista om-

brear em pé de igualdade 

com os seus adversários, 

após ter perdido jogadores 

que foram determinantes na 

temporada passada.

concessão da mesma”, 

referiu o Centro para De-

mocracia e Desenvolvi-

mento (CDD) numa nota 

enviada à comunicação 

social.

Esta organização 

n ã o - g o v e r n a m e n t a l 

(ONG) considera que o 

processo de concessão 

da estrada e o respetivo 

contrato não observaram 

“princípios essenciais 

da atuação da adminis-

tração pública”, no que 

respeita à legalidade, 

participação pública e 

transparência.

Segundo a ONG, o pro-

cesso não foi do domí-

nio público, nem contou 

com a participação dos 

moçambicanos ou de 

entidades da sociedade 

civil, o que impediu a 

“devida fiscalização”.

Na Estrada Circular de 

Maputo, concessionada 

à Rede Viária de Moçam-

bique (Revimo), decor-

rem obras de construção 

de quatro portagens, 

uma decisão contestada 

pelo CDD, que conside-

ra que os critérios para a 

instalação das portagens 

“não são claros e não 

estão em conformidade 

com os objetivos funda-

mentais do Estado”.

“Os postos de porta-

gens visam saquear o 

bolso do cidadão”

“O processo de con-

cessão põe em causa as 

condições de vida dos 

cidadãos e viola os seus 

direitos à justiça social e 

ao desenvolvimento. Os 

postos de portagens vis-

am saquear o bolso do 

cidadão”, frisou.

A ONG questiona os 

interesses da empresa 

concessionária Revimo, 

referindo que o povo “de-

sconhece a sua estrutura 

organizacional e as cir-

cunstâncias em que foi 

criada”.

A Estrada Circular de 

Maputo, maior rodovia 

da capital moçambicana, 

começou a ser construída 

em 2012 e a infraestrutu-

ra compreende um troço 

de cerca de 70 quilómet-

ros e seis pontes, num 

projeto com o custo de 

mais de 300 milhões de 

dólares (262,5 milhões 

de euros no câmbio atu-

al), desembolsados pelo 

EximBank da China.
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A equipa sénior fem-
inina do Costa do 
Sol venceu no últi-

mo fim-de-semana o Fer-
roviário de Maputo “A” 
por 68-52, em partida em 
atraso da décima quarta 
jornada do Campeonato 
de Basquetebol da Ci-
dade de Maputo.

Com este triunfo, o Costa 
do Sol reforçou a liderança 
no campeonato, acumulan-
do 24 pontos, mais dois que 
o Ferroviário de Maputo “A”.

Naquele que foi o pri-
meiro “derby” de 2022, as 
“canarinhas” não tiveram 
dificuldades em impor o seu 
jogo, que logo no primeiro 
período já venciam com 
uma vantagem de nove 
pontos ( 11-20) e foi ao in-
tervalo com uma vantagem 
de 17 pontos (40-23).

Na segunda etapa do en-
contro, no terceiro período, 
o Costa do Sol continuou 

Canarinhos vencem Locomotivas

Académica conquista regional de voleibol em dose dupla

com a pressão alta onde 
chegaram ao derradeiro 
quarto período com uma 

As equipas Mas-

culina e Fem-

inina ambas 

da Associação Académi-

ca de Maputo conquis-

taram a Taça de Clubes 

Campeões de Voleibol.

A equipa feminina foi a 

primeira a fazer a festa ao 

vencer a UP de Maputo, por 

3-0, com os parciais de 25-

15/25-21 e 25-20. 

A celebração tornou-se 

ainda maior com a for-

mação masculina a derrotar 

vantagem de 29 pontos ( 
60-31). E a partida termi-
nou com o resultado final 

de (68-52) a favor da equi-
pa canarinha.

No outro jogo, o Fer-
roviário “B” derrotou a 
Láziopor (43-41).

o NABA do Zimbabwe, por 

3-1, pelos parciais de 23-

25/ 25-19/25-20 e 25-21. 

O dia foi de festa para 

Académica que fez história 

ao conquistar pela primei-

ra vez o título africano de 

clubes, um feito que até ao 

momento só tinha sido al-

cançado por duas equipas 

moçambicanas: Autoridade 

Tributária de Nampula e UP 

de Maputo.

Na fase final da Taça dos 

Clubes Campeões Africa-

nos, Moçambique terá a 

maior representação com 

Académica e UP de Maputo 

A fase final do Africano 

terá lugar em Abril num país 

ainda por anunciar.
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Moçambique lidera prémios individuais

Mendes enaltece Académica pela conquista da Taça de Clubes Zona IV

A na Pau-
la Sina-
portar da 

Académica foi 
eleita a Jogado-
ra Mais-Valiosa 
(MVP) da prova, e 
também faz parte 
do cinco ideal,  que 
por sinal é com-
posta na sua total-
idade por atletas 
moçambicanos.

Júl ia Fulau da 
Universidade Ped-
agógica, v ice-
campeã em fem-
ininos, f icou com 
o t í tu lo indiv idual 
de Melhor defesa, 
Assiat Ibraimo da 
Académica com o 
Melhor Passaso-
ra,  Vanessa Mui-
anga também da 
Académica com o 

Melhor Atacante e 
Joana Simone da 
Universidade Ped-
agógica com o Mel-
hor Bloqueadora.

O S e c r e t a r -

io de Estado 

do Desporto 

( SED) , Carlos Gilber-

to Mendes, enalteceu a 

Académica, pela con-

quista do título da taça 

de compões africanos 

da Zona VI em seniores 

masculinos e femininos, 

um feito que acontece 

pela primeira vez na his-

toria do clube e do pais.

“Quero dar os parabéns 

à Académica pelos títulos 

Em mascul inos, 
Ainadino Mart inho 
da Académica foi  o 
MVP da prova e teve 
do mesmo modo a 
dist inção de melhor 

ataque, Just ino 
Novela f icou com o 
prémio de melhor 
passador.  E Firmi-
no Chinai ,  o Mel-
hor Bloqueador. 

O cinco ideal  fo i 
completado pelo at-
leta z imbabwiano 
do Naba, Clayton 
Murere.

conquistados. Espero que 

o troféu volte a ficar em 

casa nas próximas oca-

siões. Quero ainda en-

altecer o facto de não ter 

havido nenhum caso pos-

itivo de Covid-19, o que é 

sempre um bom indicador, 

pois permitiu que a prova 

decorresse sem grandes 

sobressaltos” disse.

Na competição que 

decorreu no Pavilhão da 

Universidade Eduardo 

Modlhane, em Maputo, a 

Académica venceu na fi-

nal em femininos, a Uni-

versidade Pedagógica por 

(3-0) e em masculinos o 

NABA do Zimbabwe por 

(3-1).

Classificação geral 

em Masculino

1° Académica (Moçam-

bique)
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2° NABA (Zimbabwe)

3° UNZA (Zâmbia)

4° Harare City (Zimba-

bwe)

5° Nkwazi (Zâmbia)

6° UZ Wolves (Zimba-

bwe)

7° UniZambeze 

(Moçambique)

8° Highlanders (Zimba-

bwe)

9° TUT (África do Sul)

10° Green Spikes (Le-

sotho)

Classificação geral 

em feminino

1° Académica (Moçam-

bique)

2° UP Maputo (Moçam-

bique)

3° UZ Wolves (Zimba-

bwe)

4° Prison Patriots 

(Zâmbia)

5° Harare City (Zimba-

bwe)

6° TUT (África do Sul)

7° Wolves (Malawi)
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