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Moçambique deve começar a preparar a criação de Fundo Soberano
O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sherif Khaled, defendeu recente-

mente que Moçambique deve começar a preparar a criação de um Fundo Soberano para gerir as 
futuras receitas de exploração do gás natural.

Agitadores na AT atacam Maleiane

Ataques continuam no 
Centro 

Grupos armados atacaram, 
nesta sexta-feira, dois camiões 
no Centro do país, na sequên-
cia de incursões que ocorrem 
desde Agosto na zona, mas 
desta vez sem provocar mortes 
nem feridos.
Relatos indicam que um ca-
mião cisterna, que partiu do 
Porto da Beira com destino ao 
Malawi, foi atingido por vários 
tiros na Estrada Nacional 6, o 
principal corredor rodoviário 
do Centro do país.
Num vídeo que colocou a cir-
cular nas redes sociais, o mo-
torista do camião alerta para o 
perigo: “a coisa está feia aqui, 
acabo de ser atacado na apro-
ximação a Inchope”, povoa-
ção onde se cruzam a EN6 e 
a EN1.
Numa outra estrada princi-
pal, a EN1, no troço Inchope 
– Muxúnguè, um camião de 
mercadorias foi alvejado quan-
do seguia do entroncamento 
rodoviário para o interior.
Ambas as ocorrências regista-
ram-se dentro dos limites do 
distrito de Gondola, província 
de Manica.
Os ataques na região já provo-
caram dez mortos desde Agos-
to e intensificaram-se depois 
das eleições gerais e provin-
ciais de 15 de Outubro, que o 
partido no poder, a Frente de 
Libertação de Moçambique, 
registou vitórias avassaladoras.
A Polícia responsabiliza guer-
rilheiros da Resistência Nacio-
nal Moçambicana pelos ata-
ques, sem fazer distinção entre 
o braço armado do partido e 
um grupo de dissidentes lide-
rados por Mariano Nhongo, 
que renunciou à liderança de 
Ossufo Momade em Junho e 
ameaçou desestabilizar a re-
gião.
A Renamo tem respondido à 
Polícia negando qualquer re-
lação entre os homens arma-
dos sob seu comando, porque 
esses, diz, estão a cumprir o 
acordo de desarmamento, ape-
lando a Polícia para deter os 
responsáveis dos ataques.

A imprensa e as redes so-
ciais têm sido brindadas, 
nos últimos tempos, por 
cartas anónimas oriundas 
da Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT). Com 
teor contestatário, as 
cartas visam as autori-
dades máximas daquela 
instituição, bem como o 
ministério de tutela, no 
caso o Ministério da Eco-
nomia e Finanças, onde 
os autores dizem que 
não querem fazer exame 
escrito para progressão 
na carreira. Seguem-se os 
contornos de uma crise 
aparente provocada por 
cartas que vão sendo 
conhecidas à medida que 
a investigação interna da 
AT faz o seu competen-
te trabalho e fornece à 
imprensa o contexto do 
barulho.

De acordo com 
fontes da Di-
recção de In-
vestigação In-
terna da AT, 

esta frente de contestatários 
é levada a cabo por alguns 
antigos quadros seniores da 
Autoridade Tributária que 
têm estado a abrir frentes de 
desinformação e desobediên-
cia, visando alcançar os seus 
objectivos obscuros. São qua-
dros que durante muito tem-
po se beneficiaram de vários 
“esquemas” para extorquir 
cidadãos, com destaque para 
importadores de produtores 
diversos, a grosso e a retalho, 
os chamados mukheristas. 
Estes quadros, hoje alvos 
de uma investigação interna 
pelo seu envolvimento na re-
dacção e partilha de cartas 
anónimas, bem como a gra-
vação clandestina de reuniões 
da instituição para posterior 
partilha pelas redes sociais, 
decidiram virar os canos para 
o ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, a 
quem acusam de não querer 
resolver os seus problemas.

Na forja está mais uma mis-
siva visando inverter a lógica 
e os procedimentos para pro-
gressão na carreira na Fun-
ção Pública. Esta incursão 
levada a cabo por alguns fun-
cionários, alguns dos quais 
que já ocuparam posições de 
relevo na Autoridade Tribu-
tária, está a conhecer outros 
contornos, dado o desespero 
do grupo. 
Na forja está uma missiva 
que visa o ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adriano 
Maleiane. Os queixosos igno-
ram a reunião recentemente 
havida, onde o ministro das 
Finanças reiterou a necessi-
dade de cumprimento inte-
gral dos procedimentos para 
progressão na carreira.
Ainda em esboço, a carta 
em nosso poder, que visa o 
MAEF, é resultado de um 
encontro havido entre o gru-
po, onde foram, dentre ou-
tras, tomadas decisões. Se-
gundo Raimundo Macoquera 
Fernando, Técnico Aduanei-
ro de Segunda, afecto à DAF 
de Chimoio e integrante dos 
contestatários: “Boa tarde 
colegas revolucionários, esti-
vemos reunidos hoje e foi de-
liberado o seguinte: 1-Colher 
contribuições dos colegas a 
nível nacional em relação à 
última carta posta a circu-
lar; 2-Alistar todos os para-
quedistas, marcar audiência 
com Magistrados do Tribu-
nal Administrativo a fim de 
colher mais subsídios relati-
vos à promoção e mudança 
de carreira a fim de arranjar 
um posicionamento relativo 

ao suposto teste; 3-Submeter 
a última carta ao MEF e ao 
Primeiro-ministro até segun-
da-feira por via electrónica; 
e 4-Fazer a redacção de um 
documento relativo ao assun-
to de mudança de carreira, 
caso haja indícios de razão 
da nossa parte, após conver-
sações com Magistrados do 
Tribunal Administrativo”.
As decisões da reunião mos-
tram que o grupo ainda mer-
gulha no mar de incertezas 
“...marcar audiência com 
Magistrados do Tribunal 
Administrativo a fim de co-
lher mais subsídios relativos 
à promoção e mudança de 
carreira a fim de arranjar um 
posicionamento relativo ao 
suposto teste...”, relata Rai-
mundo Mocoquera. 
Uma fonte ligada à inves-
tigação interna na AT, que 
integra uma equipa multi-
-sectorial, diz que este dado 
é revelador “da má-fé por de-

trás das supostas reivindica-
ções do grupo que apenas se 
move por interesses pessoais, 
ainda que seja necessário 
passar por cima da legalida-
de”. 
A fonte acrescenta que quan-
do o grupo refere na síntese 
que “...Fazer redacção de um 
documento relativo ao assun-
to de mudança de carreira, 
caso haja indícios de razão 
da nossa parte, após conver-
sações com Magistrados do 
Tribunal Administrativo...” 

mostra claramente que cami-
nha num mar de incertezas 
que podem comprometer os 
objectivos da instituição. 
Ao proceder desta forma, 
segundo a nossa fonte, “os 
colaboradores da AT envol-
vidos nesta prática procuram 
fazer refém o Estado moçam-
bicano com ameaças de não 
cobrança de impostos por um 
dia, por exemplo”. 

“Devemos prejudicar 500 colegas” - 
Pio Américo Cassicasse
Numa troca de mensagens 
muito violentas, Pio Améri-
co Cassicasse, Técnico Tri-
butário Número 2, afecto na 
Zambézia, mostra o quanto 
os interesses individuais es-
tão acima dos colectivos.
 Começa por dizer, segundo 
os investigadores, que “ao 
boicotarmos os exames, au-
tomaticamente a AT perde 
a dotação orçamentária ca-
nalizada para esses actos e 
prejudicaremos 500 pessoas”. 
Este é o objectivo defendido 

por este elemento do grupo 
que aconselha no mesmo diá-
logo o seu colega Raimundo 
Mocoquera “Macox ...faça o 
due deligence, com os Juízes, 
esbocem 1 carta que em jun-
ção com a de Niassa poderá 
ser usada para os recursos 
que esperamos que submete-
remos”. 
Os investigadores voltam 
a olhar para este pronun-
ciamento como uma reve-
lação clara de que “o grupo 
anda às escuras e sem cla-

Felito Julio Tawala

Pio Cassicasse 

Naftal Daniel Munetwa
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Julgamento dos antigos administradores das 
LAM marcado para sexta-feira
A 7ª Secção Criminal do Tribu-
nal Judicial da Cidade de Mapu-
to marcou para sexta-feira, 15 
de Novembro, o julgamento do 
antigo Presidente Executivo das 
Linhas Aéreas de Moçambique, 
António Pinto, e o seu Adminis-
trador financeiro, Hélder Fumo, 
e a Directora-geral da Executive, 
Sheila Temporário. Os três ar-
guidos são acusados de desvio de 
50 milhões de meticais.
É que durante os cerca de dois 
anos e meio que Pinto e Fumo 
administraram as LAM, os dois 
gestores terão cometido sobrefac-
turações na aquisição de bens e 
serviços na companhia aérea de 
bandeira, até serem demitidos 
em Julho de 2018.
Pinto e Fumo são indiciados 
como responsáveis pela situação 

de falência técnica em que a em-
presa se encontrava desde 2015. 
O aluguer de aeronaves na Áfri-
ca do Sul a um preço acima dos 
que são praticados no mercado 
africano, por exemplo, é aponta-
do como um dos esquemas dos 
gestores. A esse acto junta-se o 
desvio de rendimentos. 
Há indícios de que as receitas 
geradas pelo aluguer dos han-
gares das LAM não entravam 
para os cofres da companhia 
aérea de bandeira moçambica-
na.
Os detidos foram membros do 
Conselho de Administração da 
companhia aérea de bandeira 
moçambicana até serem demi-
tidos em Julho de 2018, depois 
de deixarem em terra o Primei-
ro-ministro, Carlos Agostinho 

do Rosário, que tinha viagem 
marcada para a cidade de Li-
chinga, no corolário de semanas 
de voos reprogramados e cance-
lados devido à falta de dinheiro 
para pagar o abastecimento de 
combustível das suas aerona-
ves.
Por sua vez, Sheila Tempo-
rário entra no caso por ser a 
representante de uma agência 
de Marketing e Comunicação 
denominada Executive Moçam-
bique, responsável pela publica-
ção da Revista Índico.
Por verificar que há um ilícito 
criminal no caso que envolve 
os três arguidos, a 7ª Secção 
do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo acolheu a acusação, 
que culminou com a ordem de 
detenção.

reza sobre a legalidade e 
razoabilidade das suas rei-
vindicações”. A equipa da 
investigação interna da AT, 
que se junta a outras forças 

de defesa, está em posse de 
provas e evidências que po-
dem ser úteis à Procurado-
ria-Geral da República. 

Afinal quem são alguns destes inte-
grantes e quem são os mandantes?
Na presente edição trazemos 
a lista dos “meninos de re-
cado”, como os retratou um 
funcionário da AT afecto à 
delegação de Pemba, que fa-
lou na condição de anonima-
to. Estes estão ao serviço, 
segundo dizem, da famosa 
geração de 1976 daquela 
instituição.

1. Raimundo Maco-
quera Fernando,  Técni -
co Aduaneiro de Segunda, 
afecto ao DAF de Chimoio, 
ele é oriundo do Tribunal 
Supremo.
2. Pio Américo Cas-
sicasse, Técnico Tributário 
Número 2, afecto na Zam-
bézia, que já faz colecta 
para pagamento dos as-
sessores jurídicos, que nas 
conversas interceptadas 
integram alguns colabora-
dores do Tribunal Admi-
nistrativo nas províncias, 
“colegas de batalha … mas 
que procurem o file para 
pagarem os assessores jurí-
dicos...”
3. Naftal Daniel Mu-
netua, Técnico Tributário 
No. 2, afecto ao 3º Bairro em 

Chokwe – Gaza.
4. Calton -  Técnico 
Tributário No. 2, afecto ao 
DAF de Lichinga, que re-
conhece a uma dada altura 
que a reclamação do grupo é 
ilegal “afinal o que significa 
revolução? Pelo sim ou pelo 
não nós temos motivos para 
reclamar! E nada disso de di-
zer que estamos a reclamar 
de forma ilegal por cima de 
ilegalidade, aonde eles esta-
vam com o juízo ao introdu-
zir pessoas sem ter que olhar 
para a lei e até conseguirem 
cabimento para eles?  Aon-
de?”
5. Abdu l  La t i f o  da 
Silva Falume – Assistente 
Aduaneiro 4º Escalão, afecto 
à FAST no Inchope.
6. Felito da Lúcia Jú-
lio - Assistente Aduaneiro – 
SPAM – Cabo Delgado.
7. Jussubi Abdul Ra-
chid - Técnico Tributário 
de Segunda – UGC Pemba 
(responsável por criar e gerir 
os grupos WhatsApp para 
desencadear acções de sub-
versão na AT e promoção de 
greves).

Mucoquera o “paraquedista” que per-
segue “paraquedistas”
Um dos elementos levados ao 
debate pelos contestatários 
tem a ver com a transferên-
cia de quadros oriundos de 

outras instituições, sobretudo 
das Forças de Defesa e Segu-
rança, para preenchimento 
de vagas deixadas por refor-
mados, num contexto em que 
por exiguidade de fundos a 
Função Pública tem restri-

ções na contratação de fun-
cionários, aconselhando-se 
por isso a mobilidade. 
Uma fonte interna da AT 
indica que “as instituições 
estão a apostar na mobili-
dade de quadros para col-
matar o défice, isto é, no 
acto da transferência os 
funcionários são enqua-
drados segundo a sua ca-
tegoria na instituição de 
proveniência e desta forma 
ninguém sai prejudicado no 
acto da mobilidade”, frisou.
Os contestatários falam da 
“existência de orçamen-
to para promover os no-
vos funcionários e falta de 
dotação orçamental para 
promoções e progressões 
dos antigos”. A nossa fonte 
assegura que “o orçamento 
que se usa é o mesmo que 
o Estado aloca à institui-
ção de origem, não há ou-
tro dinheiro a não ser o que 
aquele funcionário transfe-
rido podia receber se con-
tinuasse no local de prove-
niência”.
Facto curioso é que Rai-
mundo Macoquera Fernan-
do, Técnico Aduaneiro de 
Segunda, afecto ao DAF 

de Chimoio,  é oriundo do 

Tribunal Supremo, de onde 
veio transferido, fazendo 
por isso parte do que ele 
próprio apelida de paraque-
distas. 
Não se compreende, por-
tanto, como ele pode ser 
“Judas” no processo do 
qual tem estado a tirar di-
videndos, tendo em conta 
a remuneração que há na 
AT.
O nosso jornal vai conti-
nuar a seguir com atenção 
este assunto, que pode ser 
um início do fim das causas 
sem rosto, que envolvem 
pessoas que seguem inte-
resses pessoais mas que se 
escondem nos interesses co-
lectivos. 
No caso da AT, é visivel um 
esforço titânico para se fa-
zer acreditar que este é um 

movimento de maginitude 
grande. 
Nos últimos anos, a AT tem 
estado a superar as suas 
metas, um dado que deve 
ser tido em conta. Havendo 
espaço para razão dos quei-
xosos, os meios oficiais de-
viam ser privilegiados. 
Na próxima edição traremos 
mais dados sobre a investi-
gação em curso na AT, que 
tal como fizemos mensão 
envolve as Forças de Defesa 
e Segurança em várias dis-
ciplinas. A PGR pode em 
breve ser chamada a inter-
vir, sobretudo no enrique-
cimento ilícito de algumas 
pessoas por detrás desta 
agitação, cujo passado pre-
judicou a economia nacio-
nal e o prestígio do Estado 
moçambicano.

Raimundo Macoquera Fernando

Jussub Abdul Rachid 

A defesa de Jean Boustani usou 
o facto da contratação das dívi-
das da EMATUM e da ProIndi-
cus terem sido autorizadas pelo 
Banco de Moçambique para de-
fender o seu cliente, sustentan-
do que foi tudo legal. Até aqui, 
o Banco de Moçambique dizia 
desconhecer as “dívidas ocul-
tas”. No dia 07 de Abril de 2016 
o então Governador do Banco 
Central, Ernesto Gove, disse à 
imprensa que não tinha conheci-
mento das “dívidas ocultas” que 
acabavam de ser reveladas, mas 
afinal mentiu.
Segundo escreve o Centro de In-
tegridade Pública (CIP) decorria 
o contraditório ao testemunho 
de Surjan Singh, pela defesa de 
Jean Boustani. O antigo direc-
tor do Credit Suisse havia dito 
durante o seu testemunho que 
recebeu subornos da Privinvest 

e de Jean Boustani para facili-
tar a aprovação dos empréstimos 
da ProIndicus e da EMATUM e 
disse também que se não tives-
se havido subornos, as empresas 
moçambicanas não seriam quali-
ficadas para receber os emprésti-
mos.
O advogado Randall Jackson 
confrontou Surjan Singh com as 
cartas de autorização de emprés-
timos pelo Banco de Moçam-
bique para demonstrar que a 
contratação das dívidas seguiu 
todos os procedimentos nor-
mais exigidos para empréstimos 
dessa natureza, incluindo a au-
torização do Banco Central de 
Moçambique.
Essa autorização foi uma das 
exigências do Credit Suisse. 
E de facto, escreve o CIP, de 
acordo com duas cartas, o Ban-
co de Moçambique autorizou os 

empréstimos da ProIndicus e 
da EMATUM. As cartas foram 
assinadas pela Administradora 
do Banco de Moçambique, Sil-
vina de Abreu, dirigidas a Eu-
génio Matlaba, director execu-
tivo das duas empresas.
A defesa de Jean Boustani já 
usou também o facto do Gover-
no estar a reestruturar a dívida 
da EMATUM para defender 
que não houve conspira¬ção 
para defraudar os investido-
res que compra¬ram os títu-
los de crédito da EMATUM. 
É preciso lembrar que o en-
tão Governador do Banco 
Central, Ernesto Gove, foi in-
ternamente constituído argui-
do no processo judicial sobre 
as chamadas “dívidas ocul-
tas”, por ter sido uma das 
entidades que autorizaram os 
empréstimos.
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Médicos norte-coreanos criam clínica clandestina em Pemba
Os médicos enfrentam um processo-crime, por criar uma clínica particular que atendia pacientes 

com o uso de material cirúrgico do Sistema Nacional de Saúde.  Um total de seis médicos oriundos 
da Coreia do Norte, afectos ao Hospital Provincial de Pemba, na província de Cabo Delgado, terão 

decidido montar uma clínica particular que funcionava ilegalmente.

Comiche promete construir um parque 
industrial na Katembe

Ossufo Momade nega que 
foi “comprado” pela Frelimo
“Não foi só na cidade de Que-
limane, aconteceu em todo 
Moçambique. Os ladrões da 
Frelimo não roubaram só em 
Quelimane, roubaram em 
todo o país. Não vou aceitar 
estes resultados, em nenhum 
momento”, disse o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, 
que falava no último sábado, 
em Quelimane, secundando 
que não foi “comprado” para 
compactuar com a fraude elei-
toral. É o primeiro comício de 
Momade depois das eleições 
gerais realizadas no passado 
dia 15 de Outubro.
O presidente da Renamo está 
na Zambézia para agradecer 
os membros e simpatizan-
tes da Renamo pelo trabalho 
desenvolvido e pelos votos 
confiados no dia 15. No co-
mício que orientou no campo 
de Chirangano, começou por 
enxovalhar a Frelimo e repu-
diar os resultados anunciados 
pelos órgão eleitorais, só de-
pois é que reagiu às acusações 
de Mariano Nhongo de trair 
os princípios do antigo líder 
daquela formação política e 
corromper-se para favorecer a 
Frelimo nas urnas, uma acu-
sação desprovida de qualquer 

suporte lógico, aparentemente.
Momade disse que não foi 
“comprado” pela Frelimo para 
prejudicar a Renamo e, prova 
disso, sublinhou que não reco-
nhece os resultados eleitorais 
que deram vitória ao partido 
no poder.
Momade, que há dias distan-
ciou-se dos ataques a viatu-
ras ao longo da EN1, tendo 
responsabilizado o Executi-
vo de Filipe Nyusi e a Junta 
Militar da Renamo, dirigida 
por Nhongo, ainda não engo-
liu os resultados das eleições e 
há quem diga que tem sofrido 
pressão dos simpatizantes da 
Renamo para que não os acei-
te.
O facto é que o processo foi 
seriamente viciado e obser-
vadores nacionais e interna-
cionais, incluindo os Estados 
Unidos de América (EUA) 
e a União Europeia, foram 
unânimes em destacar irre-
gularidades e más práticas 
no dia eleitoral e durante o 
processo de apuramento dos 
resultados, incluindo enchi-
mento de urnas, voto múlti-
plo, invalidação intencional 
de votos da oposição e alte-
ração de resultados de mesas 

de votos.
“A missão de observação 
da UE considera que a ad-
ministração eleitoral deverá 
assumir a responsabilidade 
em esclarecer as irregulari-
dades”, lê-se no comunicado  
publicado semana passada, 
onde completa-se que “cons-
tituem um esforço acrescido 
para o Conselho Constitucio-
nal que tem a oportunidade 
de dar resposta”.
Num outro desenvolvimento, 
Momade queixa-se que foi 
vítima de ameaça de morte 
por Nhongo, porém em ne-
nhum momento o Estado 
moçambicano reagiu. Reite-
rando o seu distanciamento, 
na autoria de ataques, Ossu-
fo Momade diz que “se o Es-
tado moçambicano deixa que 
o jacaré cresça já não é da 
responsabilidade de Ossufo 
Momade”, assegurando que 
este “Estado moçambicano 
tem os seus serviços” e a res-
ponsabilidade de esclarecer 
as questões de segurança.
 Por outro lado, Nhongo reite-
ra que os ataques não são per-
petrados pela Junta que dirige 
e atribui-os a Momade. 

Nelson Mucandze

A antiga Lourenço Mar-
ques, hoje cidade de 
Maputo, celebrou domin-
go 132 anos de elevação à 
categoria de cidade. O dia 
foi marcado por diversas 
actividades, entre cultu-
rais e desportivas, a des-
tacar a famosa travessia 
a nado Maputo-Katembe. 
E ainda houve espaço 
para o anúncio de boas-
-novas. O presidente do 
Conselho Autárquico da 
Cidade de Maputo, Eneas 
Comiche, revelou que 
está em curso um plano 
de requalificação dos 
bairros Polana-Caniço, 
Maxaquene, Chamanculo 
e o Mercado de Xipama-
nine. Acrescentou ainda 
que será construído um 
parque industrial na Ka-
tembe. 

Newton Langa

As celebrações do 
dia da cidade 
tiveram o seu 
início no dia 2 
de Novembro 

com o Festival Katembe e 

uma feira de livro, onde foi 
aberto espaço para declama-
ção de poemas de escritores 
moçambicanos, brasileiros e 
portugueses. 
Na ocasião foi homenageado 
o escritor Calane da Silva, 
pelo seu contributo na litera-
tura moçambicana.
Segundo o presidente do 
Conselho Autárquico da Ci-
dade de Maputo, Eneas Co-
miche, o seu elenco tem uma 
grande responsabilidade na 
construção de infra-estrutu-
ras públicas como drenagens 
e estradas. Apontou que está 
em curso um projecto de re-
qualificação de espaços para 
prática de actividades des-
portivas, a destacar a rea-
bilitação do Centro de Ma-
nutenção António Repinga. 
“Pretendemos melhorar a 
qualidade de vida dos mu-
nícipes ao nível dos bairros 
suburbanos, tornando-os em 
áreas com condições mínimas 
de habitabilidade e o reorde-
namento dos espaços para ter 
condições de saneamento do 
meio. Em termos de expan-
são temos a Katembe, que é 
a grande aposta do município 
para responder à explosão 
demográfica e promoção de 
iniciativas privadas, sejam 
em termos habitacionais, 
agricultura urbana, indústria 
e actividade comercial, que 
poderão permitir o incremen-
to do investimento”, disse 
Comiche. 
O autarca disse que tornar 

a cidade de Maputo mais 
habitável, em particular os 
assentamentos informais na 
maior parte dos bairros su-
burbanos que precisam de 
melhoria das condições de 
habitabilidade, como estra-
das, drenagem de águas flu-
viais, abastecimento de água, 
energia eléctrica, telecomuni-
cações e a requalificação dos 
bairros Polana-Caniço, Ma-
xaquene e Chamanculo, são 
os desafios que se impõem 
para a capital moçambicana. 
Aliado a expansão da cida-
de para o Distrito Municipal 
da Katembe, que será uma 
cidade extremamente basea-
da no turismo com espaços 
verdes, parques infantis e a 
construção do primeiro par-
que industrial. Com relação 
a emissão do Direito de Uso 

e Aproveitamento de Terra, 
a autarquia revelou que pre-
tende emitir 11 mil títulos de 
Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra até ao final 
do ano. Aliás, até ao mês de 
Agosto já haviam sido emiti-
dos seis mil DUAT’s, apenas 
na Katembe, e isso é paten-
te na construção de algumas 
casas. Comiche recomenda os 
munícipes que ainda não têm 
o Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra para que não 
iniciem com a construção de 
certas infra-estruturas, para 
evitar futuros inconvenientes. 
A 17ª edição da travessia a 
nado Maputo-Katembe, com 
uma extensão de 2km, foi 
marcada pela grande ausên-
cia dos irmãos Bique, nomea-
damente Allan e Janeth, em 
masculinos e femininos. 

Para este ano a prova contou 
com a presença de 26 atletas, 
dos quais três desistiram ao 
longo da prova, e teve uma 
participação de três atletas 
do sexo feminino, a destacar 
Alícia Mateus, que ficou na 
segunda posição. 
Ricardo Santos, atleta do 
Clube Tubarões, foi o grande 
vencedor da prova, suceden-
do a Allan Bique, com uma 
marca de 48min e 15 segun-
dos. O atleta mostrou-se feliz 
por, na terceira participação 
consecutiva, ter vencido a 
prova. 
Santos revelou que no próxi-
mo ano pretende revalidar o 
título, mas para tal sabe que 
se deve focar nos campeona-
tos internos. O atleta arre-
cadou um prémio de 30 mil 
meticais. 
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Juíza Mondlane avisa director da 
BO para não criar embaraços
Está mesmo instalado 
um braço-de-ferro entre a 
Penitenciária de Máxima 
Segurança de Maputo, 
vulgo BO, e o Tribunal 
Judicial da Cidade de Ma-
puto (TJCM) - 10ª Secção 
Criminal. O desacato pelo 
director da BO, Fernando 
Sumana, em cumprir dois 
mandados de liberdade 
condicional obrigou a 
Juíza Flávia Mondlane, da 
10ª Secção, a tecer duras 
críticas com um tom de 
aviso ao director Sumana

. 

O MAGAZINE 
Independen-
te interceptou 
o despacho do 
dia 30 de Outu-

bro passado, da Juíza da 10ª 
Secção do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, Flá-
via Mondlane, avisando o di-
rector da BO, Fernando Su-
mana, sobre a sua forma de 
proceder em relação aos pro-
cessos de soltura de reclusos.
“Em próximas ocasiões, no 
âmbito do exercício das suas 
funções, não crie embaraços 
a esta Secção através dos 
pareceres lacunosos, emiti-
dos pelo respectivo Conselho 
Técnico ao qual preside”, lê-
-se no despacho na possa do 
jornal.
O documento indica ainda 
que a Juíza Mondlane revo-
gava o despacho que con-
cedia liberdade condicional 
ao recluso Arsénio Joaquim 
Chitsotso, mantendo a sua 
privação da liberdade, apesar 
de estar detido há sete anos. 
O mal-estar instalado en-
tre as duas instituições, que 
perfazem o edifício da Jus-
tiça, começou quando o di-
rector da BO recusou-se a 
cumprir dois mandados de 
soltura emitidos pelo TJCM 
para dois irmãos que estão a 
cumprir uma pena de prisão 
de 12 anos, dos quais haviam 
cumprido sete anos de reclu-
são, isto é, acima da metade 
da pena prevista.
O MAGAZINE teve infor-
mações de fontes “in side” 
de que para os dois reclu-
sos, durante os sete anos de 
reclusão, não havia nenhum 

processo contra eles que de-
sabonasse o seu comporta-
mento.
Tanto que a Juíza Mondlane 
terá enviado um ofício para 
a BO pedindo o comporta-
mento dos reclusos em causa, 
tendo a Direcção da cadeia 
respondido ao Tribunal que 
os reclusos gozavam de bom 
comportamento, estando ap-
tos para o convívio social. 
Aliás, o relatório dizia que 
eles ainda encontravam-se 
em regime de segurança, por 
que haviam sido transferidos 
de uma cadeia para outra.
O processo teria seguido os 
seus trâmites legais, tendo 
colhido o parecer do Ministé-
rio Público e este foi a favor 
de que os reclusos pudessem 
usufruir da gloriosa liberdade 
condicional, porque durante 
sete anos em que se encon-
tram a cumprir a pena nunca 
tiveram um processo contra 
eles.
No entanto, o director da 
cadeia ligou para a própria 
Juíza, para convencê-la que 
voltasse atrás na decisão da 
soltura, porque estes reclusos 
eram altamente perigosos. A 
Juíza Flávia Mondlane man-
dou recolher os despachos de 
soltura. 
Foi nesta senda que os 20 re-
clusos entraram em greve de 
fome, durante 10 dias, como 
forma de protesto contra as 
atitudes do director da BO. 
A greve de fome, que pro-
vocou graves consequências 
para três deles. Devido a sua 
debilidade, por terem perma-
necido mais de sete dias em 
greve de fome, o seu organis-
mo entrou em estado crítico 
de saúde e foram atendidos 
no posto médico da cadeia. 
Nessa altura ficamos a sa-

ber que os reclusos haviam 
suspendido a greve de fome, 
porque a Direcção da cadeia 
havia prometido resolver o 
problema dos reclusos em 
causa, num período não su-
perior a 15 dias, isto é, iriam 
convocar um Conselho Téc-
nico Penitenciário composto 
pela cadeia, a Procuradoria, 
a CNDH, o Comandante pro-
vincial da PRM, Ordem dos 
Advogados, entre outras ins-
tituições. Este Conselho ti-
nha como objectivo dialogar 
com os reclusos e chamá-los 
à razão sobre a necessidade 
de não haver outra greve de 
fome no estabelecimento pe-
nitenciário. 
Importa sublinhar que os reclu-
sos grevistas da BO chegaram 
a um consenso com a Direcção, 
de que no prazo de 15 dias o 
problema sobre o regime iria 
ser resolvido. 
O prazo fixado é até dia 15 de 
Novembro, mesmo assim os 
reclusos ameaçam, afirmando 
que se até à data acordada não 
for resolvido o problema eles 
irão retomar a greve.
A relação entre o director da 
cadeia e os reclusos não é nada 
boa, porque o director da ca-
deia da BO tem faltado a ver-
dade junto ao director nacional 
do Serviço Nacional de Prisões 
(SERNAP).
O MAGAZINE soube que o 
director da BO informou ao 
director nacional das Prisões 
que os reclusos estão em greve 
um dia depois. Sabe-se, segun-
do fontes do MAGAZINE, que 
Sumana mentiu ao director 
nacional do SERNAP dizendo 
que a cadeia nunca terá dado 
nenhum parecer sobre o bom 
comportamento dos dois reclu-
sos. 
Como se pode constatar nos 

despachos que o MAGAZNE 
tem, a própria Juíza Mondlane 
chama atenção ao director da 
cadeia. 
As fontes questionam o facto 
de o director da B.O estar em 
contacto permanente com o 
ministro de tutela, o que para 
eles não constitui a verdade. 
Em termos de hierarquia, ele, o 
director, não tem nenhum con-
tacto com o ministro da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, mas sim com o di-
rector nacional do SERNAP.
As fontes do MAGAZINE, cor-
roboradas pelos familiares dos 
presos, sublinham que os reclu-

sos estão mesmo decididos em 
entrar em greve no próximo 
dia 18, porque acusam o direc-
tor da cadeia de ser uma pes-
soa interessada em ver o seu 
bem e não da instituição que 
ele dirige. 
“O director da cadeia, Fernan-
do Sumana, pouco aparece na 
cadeia e quando se apresenta 
não leva muito tempo, pois 
é visto em casas de pasto. A 
cadeia está entregue a um co-
mandante. Os reclusos ainda 
clamam que vários outros re-
clusos tiveram soltura quando 
estavam em regime de segu-
rança”, denunciam fontes do 
MAGAZINE, frisando que “o 
regime de segurança tem os 
seus prazos, que é de três a 
seis meses, e se porventura a 
direccão quiser estender o pra-
zo o recluso deve passar por 
um Conselho Técnico para 
lhe explicar porquê o mantém 

ainda no regime de segurança, 
pelo que os dois reclusos estão 
há mais de sete anos na ca-
deia e nunca lhes esclareceram 
nada”. 
Por outro lado, o MAGAZI-
NE Independente contactou 
o porta-voz do SERNAP, 
Clemente Insamuele, que 
remeteu-nos ao ministro da 
Justiça, supostamente porque 
aquele assunto estava sendo 
dirimido ao mais alto nível. 
“Eu não posso comentar sobre 
esse assunto, o ministro da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Joaquim 
Veríssimo,  pronunciou-se hoje 

(sexta-feira, 08 de Novembro) 
à imprensa sobre a greve de 
fome na BO. Ele disse que a 
greve estava suspensa e não 
havia espaço para o retorno à 
mesma”, alegou Insamuele.
Questionamos ao porta-voz do 
SERNAP qual seria a medida 
que o SERNAP, como respon-
sável pelos estabelecimentos 
penitenciários, irá tomar con-
tra o director da BO para que 
não voltasse a desrespeitar 
uma ordem judicial. 
Insamuele declinou-se a res-
ponder a nossa questão, ale-
gadamente porque não tinha 
prerrogativa para tal. Recor-
de-se que no primeiro con-
tacto que mantivemos com 
o porta-voz do SERNAP, no 
dia 21 de Outubro, Insamuele 
garantiu-nos que caso se con-
firme o alegado desmando o di-
rector da BO iria incorrer num 
processo disciplinar. Redacção 
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FICHA TÉCNICA

Então ele deixou-
-me com o recado para in-
formar todos os alunos que 
quisessem fazer o ensino 
pré-universitário o consi-
ga fazer, porque Tete quer 
que no futuro tenha muita 
gente a estudar na Univer-
sidade. Então disse sobre 
a minha irmã e ele pediu-
-me também o nome da mi-
nha irmã. Nesse ano muita 
gente que tinha perdido a 
matrícula conseguiu matri-
cular-se. Primeiro entramos 
como assistentes mas só em 
Março depois de sermos no-
tificados oficialmente é que 
fomos pagar a matrícula. 
Na reunião de abertura do 
ano lectivo houve um dis-
curso do Governador que 
na altura era o Eng. Ver-
gílio Ferrão e ele na altura 
mencionou a necessidade 
de plantar árvores. Então a 
minha geração é que plan-
tou as árvores existentes 
actualmente de fronte do 
edi f íc io B. Nós também 
beneficiamos de algumas 
mudas para plantarmos 
nas nossas casas, algumas 
morreram outras sobrevi-
veram. Porque em Tete al-
gumas árvores morrem com 
o calor e outras com os ca-
britos…. Na casa da minha 
mãe existe uma acácia que 
dá uma boa sombra que 
foi plantada por mim com 
muito orgulho. Eu sempre 
participei muito nas ac-
tividades na Paróquia do 
Matundo no grupo juve-
nil onde cheguei a ocupar 
o cargo de coordenador da 

Caridade. Eu era responsá-
vel por identificar pessoas, 
tanto no Matundo como no 
Hospital Provincial, que es-
tavam hospitalizados e não 
tinham assistência fami-
liar, especialmente os que 
vinham dos Distritos. Essa 
actividade continuei a fazer 
aquando da minha estadia 
em Maputo como estudante 
Universitário na Paróquia 
Nossa Sra. Das Vitórias 
onde também era catequis-
ta. E ao nível da Pastoral 
Universitária da Arquidio-
cese de Maputo cheguei a 
ser Presidente do Núcleo 
dos Estudantes Católicos 
do Ensino Superior. Duran-
te o meu mandato cheguei 
a filiar o NECES ao MIEC 
que é o movimento inter-
nacional dos estudantes ca-
tólicos do ensino superior 
com sede em Nairobi. Mo-
vimento este que faz parte 
das Nações Unidas através 
do Vaticano. Nessa altura 
tive oportunidade de par-
ticipar numa reunião em 
Kigali, Ruanda, em repre-
sentação de Moçambiqiue e 
encarreguei-me de plantar 
o Poste da Paz nas permis-
sas do Estádio Amahoro 
(que significa Paz). Tete 
era uma cidade muito de-
serta na altura em que eu 
saí para Maputo. Em plena 
Julius Nyerere era normal 
f icar uns 5 minutos sem 
passar nenhuma viatura. 
O Cinema assistíamos no 
Kudeka. O Kudeka era um 
sítio de encontro de todas 
as camadas sociais que qui-
sessem assistir um filme 
e o filme era visto ao céu 
aberto. O únio senão era a 
desvantagem que nós que 
vínhamos do Matundo tí-

nhamos em relação aos re-
sidentes da cidade porque 
logo que terminasse o filme 
vinha o pesadelo de termos 
que atravessar a ponte e 
de seguida termos que en-
frentar a escuridão de Ma-
tundo. Se alguém quises-
se ir para a Universidade 
tinha que ir a Maputo. O 
ensino pré-universitário era 
somente na Escola Secun-
dária de Tete. O único Ins-
tituto Médio que havia era 
o de Geologia e Minas em 
Moatize. Não tínhamos te-
levisão. As notícias ouvía-
mos na Rádio e eram trans-
mitidas através do Emissor 
Provincial da Rádio Mo-
çambique em Tete. Matun-
do ia até à actual zona logo 
a seguir à Báscula, o resto 
tudo era mato. Em Mate-
ma caçávamos “mbeua” e 
passarinhos usando “ulim-
bo”. Hoje é zona de elite. 
O meu apelo aos jovens 
actuais de Tete é que não 
esperem que alguém faça 
tudo para eles, eles têm 
que investir muito na for-
mação e olhar para o país 
como se fosse uma casa co-
mum e cuidarmos dele, mas 
para cuidarmos dele temos 
que apostar na formação. O 
que me fez migrar de Tete 
para Maputo foi precisa-
mente a busca do ensino 
superior. Era o sonho que 
toda a juventude tinha na 
altura, entrar para o ensi-
no superior. No ano em que 
consegui ser admitido para 
a Universidade em 1998, foi 
um ano maravilhoso por-
que na mesma turma, úni-
ca turma do grupo C, pelo 
menos 5 pessoas da mesma 
turma de Tete conseguiram 
entrar como por exemplo, 

Belmiro Mateus, Leandro 
Joia (já falecido), Teoda-
to Nguirazi e também da 
mesma geração a desta-
car o Jorge Arroz, Mauro 
Ussene, Angelo Afonso, e 
muitos outros.  Dois anos 
antes já tinham conseguido 
entrar na UEM 23 alunos. 
Na altura não havia vaga 
por províncias. Era todos 
contra todos….No meu caso 
particular o meu sonho era 
fazer  Engenhar ia Civ i l . 
Mas por força do destino 
fui aconselhado a fazer o 
curso de Informática. Eu 
escolhi o curso de Infor-
mática sem nunca ter visto 
um computador nem uma 
única vez na minha vida. 
Ouvia dizer que uma das 
empresas que tinha compu-
tadores em Tete era a Vi-
são Mundial. Mas eu nunca 
tinha visto. Mesmo assim 
não desisti. A primeira vez 
que toquei o computador 
foi numa aula laboratorial 
no Departamento de Ma-
temática e Informática da 
UEM e não era para digitar 
um texto mas para escre-
ver um programa usando a 
linguagem de programação 
Quick Basic. De salientar 
que na altura já andavam 
no mercado Windows 95 
mas o DMI tinha somente 
1 computador com este sis-
tema operativo e só quem 
tinham acesso eram os do-
centes. Para os estudantes 
os computadores corriam 
o MSDOS. Não tínhamos 
internet ,  não t ínhamos 
emails, o estudo era basea-
do em livros na biblioteca 
e cujo acesso era limitado. 
Mais tarde introduziu-se o 
email através do centro de 
informática da UEM (na 

altura chamavam Pegasus 
mail). Este tinha uma grafia 
mas também muito aproxi-
mada a linha de comando, 
mas que o uso era mediante 
uma pré-marcação e tempo 
limitado. Tinha 5 minu-
tos para ler emails e enviar 
emails, porque era uma fila. 
Acabei o curso tem tempo 
útil mas levei muito tempo 
em defender  pela dificul-
dade do tema em si e das 
complicações que advieram 
de questões profissionais. O 
meu tema estava ligado ao 
Ministério da Defesa e tinha 
a ver com simulação de um 
sistema para o recrutamen-
to militar. Partia da fase 
de recenseamento militar 
até incorporação. Devido à 
natura da instituição com 
a qual eu lidava não era fá-
cil a recolha de informação 
necessária para a recolha 
de dados sensíveis. Passa-
va por muitos processos de 
escrutínio e tinha uma bu-
rocracia complicada. Nes-
te momento encontro-me 
a exercer a minha activi-
dade como profissional de 
informática muito ligado à 
área de programação. Sou 
apaixonado pelo software e 
desenvolvimento de aplica-
ções. Tenho muito contac-
to com as origens e o meu 
hobby é fazer o turismo 
interno em Moçambique. 
Sempre que estou de férias 
gosto de fazer um périplo 
pelo país por zonas que 
ainda não conheço. É esta 
a minha estória tia Isaura 
e espero que contribua para 
alguns jovens aprenderem a 
valorizar o que têm hoje.”

Obrigada Gimo pela tua 
linda estória!

Magazine Online:
Coordenador: Daniel Maposse
(dcmaposse@gmail.com)

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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A cidade de Maputo cele-
brou domingo os seus 132 
anos. Mais de um século 
depois da sua elevação à 
categoria de cidade, Ma-
puto ressente-se do peso 
da idade e da pressão que 
lhe é exercida por todos os 
seus habitantes, incluindo o 
parque industrial, as unida-
des hoteleiras, os comple-
xos desportivos, as igrejas 
e outras instituições colec-
tivas e singulares.
Tal como qualquer cidade 
africana, Maputo está um 
caos. Desde o amanhacer 
até ao princípio da noite, 
circular pela zona urba-
na da cidade tornou-se um 
quebra-cabeças e ninguém 
se sente encorajado a dar 
uma volta pelo centro da 
cidade das acácias ou pela 
sua periferia.
Se antes, nos anos 80, pas-
sear pela c idade ou dar 
uma volta por Xipamani-
ne ou Mafalala para rela-
xar fazia parte da agenda 
de jovens ou velhos casais, 

hoje em dia dar uma volta 
pelas montras da baixa ou 
do Alto-Maé ou ir à zona 
do Museu transformou-se 
numa jornada pouco reco-
mendável.
Ou é o trânsito infernal que 
nos tira a vontade de pas-
sear ou são os assaltos que 
acontecem quase sempre e 
em cada esquina, desacon-
selhando qualquer volta de 
índole turística. A margi-
nalidade, a insegurança e o 
caos causado pelo trânsito 
trouxeram stress à cidade 
das acácias, a capital da 
pérola do Índico exaltada 
por políticos, poetas, músi-
cos e outros artistas.
São portanto inúmeros os 
desafios que se colocam ao 
Conselho Municipal do dia, 
e todos eles são da respon-
sabilidade dos munícipes, 
sendo que cada um carre-
ga-os na medida das suas 
responsabilidades.
Os que vivem na zona de 
cimento devem saber habi-
tar na cidade, nos prédios, 

nas vivendas e nos condo-
mínios. Os que habitam nas 
zonas suburbanas devem 
conhecer as regras de jogo 
desse tipo de bairros, que 
outrora facilitavam a con-
vivência e a socialização, 
mas que hoje confundem as 
coisas, transformando cada 
esquina em mercado ou mi-
ni-mercado sem regras.
Os desafios da cidade são 
inúmeros. Da organização 
dos mercados à requalifica-
ção dos bairros, cemitérios, 
jardins, praças e parques. 
Da organização dos hospi-
tais e postos de saúde ao 
acompanhamento das dinâ-
micas que se impõem nas 
redes de transporte público 
urbano e peri-urbano.
O comércio está um caos. 
Vende-se  de  tudo e  em 
todo o lugar. As posturas 
municipais que foram sendo 
aprovadas não são respeita-
das por ninguém. A culpa 
morre solteira em todos os 
sectores.
Na passagem dos 132 anos 

da cidade de Maputo, re-
nova-se o apelo para que 
todos os seus habitantes ou 
os que estão cá em visita 
respeitem, primeiro, a cida-
de que calha ser a capital 
da República de Moçambi-
que e depois todos lutem 
pela sua beleza e valoriza-
ção.
Não vale de nada a gente 
culpar o Conselho Munici-
pal quando ninguém, in-
dividualmente, luta pela 
limpeza do seu prédio, da 
sua casa, do seu quarteirão, 
da escola onde estuda e do 
hospital ou posto médico 
onde trabalha ou recebe 
cuidados médicos.
Ninguém deve at irar as 
culpas ao outro. Somos to-
dos chamados a lutar em 
prol da cidade que nos aco-
lhe, para que continue a 
merecer as referências que 
sempre teve, como destino 
turístico no Índico.
Sabemos que são neces-
sários avultados recursos 
financeiros para se mate-

rializar alguns projectos co-
muns, mas, acima de tudo, 
temos que amar a nossa 
cidade, começando pelos 
princípios básicos de limpe-
za e saneamento do meio.
A cidade está a ficar velha, 
naturalmente, pois com 132 
anos não se espera outra 
coisa, mas há atitudes dos 
seus cidadãos que pioram 
as coisas, derivadas desta 
idade avançada. A desor-
dem no comércio informal 
contribui para a degrada-
ção da urbe. A anarquia na 
condução não nos orgulha 
como citadinos.
A cidade de Maputo, tal 
como outra c idade com 
mais de 100 anos, tem os 
seus grandes desafios. Cabe 
aos seus habitantes resolvê-
-los, atenuando os dramáti-
cos problemas causados por 
um desordenado crescimen-
to da população e suas ha-
bitações. 

Parabéns cidade das acá-
cias!

Os desafios de uma cidade 
que precisa de apoio de todos

Igualdade imoral (conclusão)

Há muitos outros exemplos 
deste espírito igualitário 
que se impõem entre nós. 
Um, que a mim me chocou 
especialmente pela forma 
submissa como foi aceite, 
foi a proibição de uma edi-
tora publicar cadernos de 
capa azul para meninos e 
de capa rosa para meninas. 
Um caderno é algo pouco 
importante, o que é grave é 
um funcionário impor a cor 
aos cadernos para todas as 
crianças porque só ele sabe 
o que é bom para nós, pais 
e restante população.

Outros exemplos contem-
porâneos incluem os funda-
mentalismos dos ambienta-
listas como a proibição de 
que se coma carne, as ten-
tativas de se limitar a liber-
dade de expressão nas uni-
versidades ou de se tentar 
impor que apenas alguns, 
como os artistas, possam 
dispor dessa liberdade.
A prepotência desta e de 
muitas outras decisões que 
estão a ser tomadas em 
nome da igualdade demons-
tram o ataque repugnante à 
liberdade que eu julgava ser 
património das sociedades 
ocidentais.
Os igualitários vêem-nas 
como um avanço na justiça 
social porque a sua moral 
confunde justiça e igualda-

de. Para eles, justiça é ha-
ver igualdade socioeconó-
mica, mesmo sem uma base 
moral consensual e com a 
limitação da liberdade in-
dividual. Na prática, a éti-
ca igualitária que agora é 
moda no mundo ocidental 
menospreza estes dois valo-
res fundamentais, a justiça 
e a liberdade. Há poucos 
dias morreu Robert Muga-
be, um lutador pela igual-
dade que também impunha 
a sua moral sobre a justiça 
e a liberdade (para além de 
desprezar a vida dos que 
mandou matar).
Todo este preconceito ideo-
lógico deveria ser inacei-
tável em sociedades des-
centralizadas, modernas e 
desenvolvidas, que aceitam 

as diferentes características 
da natureza humana sem 
tentarem forçar a imposição 
de padrões morais radicais.
A maioria das pessoas dei-
xa-se enganar pela ilusão 
ideológica de que igualda-
de é sinónimo de justiça. É 
falso que promover a igual-
dade seja o mesmo do que 
querer ajudar os outros, 
sejam eles quem forem, ou 
que a igualdade seja equi-
valente a promover a dig-
nidade da vida humana. É 
imoral prejudicar proposi-
tadamente outros para be-
neficiar quem queremos, e 
não o é apenas se for feito 
por razões de compaixão ou 
até eleitorais. É-o em todas 
as situações. Promover a 
igualdade é, na maioria dos 

casos, promover a injustiça 
e atacar a liberdade, sendo 
por isso uma fonte de imo-
ralidade.
A facilidade com que a li-
berdade actualmente é me-
nosprezada e trocada pela 
igualdade lembra as pala-
vras de Tocqueville: “… Mas 
também se encontra no co-
ração humano um gosto de-
pravado pela igualdade que 
impele os fracos a querer 
trazer os fortes ao seu ní-
vel, e que reduz os homens 
a preferir a igualdade em 
servidão à desigualdade em 
liberdade”. Passados duzen-
tos anos estas palavras são 
ainda válidas porque a pro-
cura de igualdade se tornou 
a promoção da injustiça e 
uma ameaça à liberdade.

Martins Bores F
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Cidadãos clamam por celeridade de 
processos judiciais  

Aunora Guambe
Penso que para acabar com a mo-

rosidade nos Tribunais é preciso que 
haja uma boa articulação entre as 
entidades públicas e privadas, com 
o objectivo de evitar o custo é bem 
mais alto e o desfecho mais demo-
rado, e garantir que o direito lesado 
seja reparado e mais espaço se abra 
para sectores excluídos da socieda-
de, que até hoje não têm acesso a 
justiça.

Mussagy Calú
A solução para a lentidão no 

sector da justiça envolve investi-
mentos nas tecnologias de comu-
nicação e informação e mudanças 
na legislação, embora o grau de 
confiança dos cidadãos na justiça 
continue negativo e apesar dos 
Tribunais terem melhorado a ca-
pacidade de resposta nos últimos 
anos, mas infelizmente ainda as-
siste-se situações em que as deci-
sões não são tomadas em tempo 
útil, e não é por falta de pessoal.

Luís Fumo

O que causa morosidade dos 
processos jurídicos está ligado aos 
profissionais da área, que costu-
mam escrever peças demasiada-
mente longas e a simplificação 
não apenas dos procedimentos e 
actos judiciais. Mas também as 
próprias peças, os despachos e as 
sentenças é uma tendência na-
cional, quanto mais organizados, 
sintéticos e objectivos forem os 
advogados das partes, mais fácil 
será a análise dos seus argumen-
tos.

Jéssica Amaral
Penso que quem trabalha com pro-

cessos judiciais ou quaisquer ou-
tros procedimentos administrati-
vos sabe o quanto o fluxo pode ser 
lento, burocrático e consequente-
mente, pouco eficiente. Na maioria 
das vezes é esse atraso que impe-
de a resolução ágil das demandas. 
Mas será que existe uma solução 
viável para a morosidade dos pro-
cessos jurídicos? Precisamos de 
facto de melhorar o desempenho 
em todos os pilares da justiça.

Nilton Cumbe
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mandato que está a terminar. Pelo menos mantém o número de mulheres, e 
estatisticamente sobe para 30 por cento em virtude de a cidade de Maputo 
não eleger governador.

As três mulheres que vão ocupar o cargo de governadoras saíram de uma 
listas de trinta cabeças-de-lista que concorreram pelos três partidos com 
representação parlamentar, dos quais apenas cinco eram mulheres.

A Academia Política da Mulher está a fazer a análise dos dados referentes a 
presença da mulher ao nível das Assembleias Provinciais, onde também 
espera que haja um incremento do número de mulheres.

Os dados definitivos da presença da mulher serão publicados depois da 
validação dos resultados pelo Conselho Constitucional e da tomada de 
posse dos eleitos nos respectivos órgãos, uma vez que ainda poderão haver 
pequenas variações em função da nomeação de algumas para outros cargos, 
havendo possibilidade de renúncia ou impedimento.

Ainda assim, os dados espelham um progresso assinalável rumo ao alcance da 
meta de paridade do género (50/50) ao nível da Assembleia da República e de 
governadores provinciais. Ao se confirmar a subida para mais de 40 por cento 
de mulheres no parlamento, Moçambique vai passar para o segundo grupo de 
países3 com maior presença de mulheres no parlamento a nível mundial, isto 
segundo a classificação da Inter-Parlamentary Union (IPU) e da UN WOMAN.

Ainda assim, a Academia Política da Mulher:
• Encoraja os partidos políticos para proporem a eleição e/ou a nomearem 

mulheres para os diferentes cargos ao nível dos órgãos eleitos, como 
Assembleia da República, Assembleias Províncias, Governo central e 
provinciais;

• Propõe a inclusão do sistema de cotas nas listas apresentadas pelos partidos 
políticos deve ser uma prioridade na próxima revisão da legislação eleitoral;

• Propõe que as lideranças femininas dos partidos políticos em coordenação 
com a Academia Política da Mulher e outras organizações da sociedade 
civil, que defendem a equidade do género, devem intensificar acções de 
sensibilização para o encorajamento das mulheres na vida política do país.

• Entende que o progresso alcançado em termos de representatividade da 
mulher nos diferentes orgãos eleitos deve servir para que as mesmas possam 
influenciar para aprovação de políticas de tranformação estratégicas pela 
igualdade de género e que garantam um mundo mais justo, entre homens 
e mulheres.

3 O segundo grupo de países são aqueles que tem 40 a 49.9 por cento de mulheres no parlamento.Neste grupo constam 
países como: México (48.2 por cento), Suécia (47.3 por cento), Namíbia (46.2 por cento), África do Sul (42.7 por cento), 
Filândia (41.5 por cento), Noruega (40.8 por cento), entre outros. No primeiro grupo constam países com 50 a 65 por 
cento de mulheres no parlamento. Neste grupo constam apenas três países, nomeadamente: Ruanda (61.3 ), Cuba 
(53.2) e Bolívia (53.1). No terceiro grupo são países com 35 a 39.9 por cento de mulheres.

Dados do apuramento geral dos resultados da Eleições Gerais do dia 15 
de Outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e 

sistematizados pela Academia Política da Mulher1 (APM), indicam que no 
próximo mandato, o parlamento moçambicano vai contar com cerca de 106 
mulheres, que corresponde a 42.2 por cento. Este dado indica uma variação 
positiva de pouco mais de cinco pontos percentuais, se comparado com as 93 
mulheres, que corresponde a 37.2 por cento do presente mandato.

Gráfico 1

A análise teve em conta a distribuição dos mandatos por cada partido, 
assim como as listas finais submetidas a CNE durante a fase de submissão 
de candidaturas para fazer o levantamento dos prováveis membros da 
Assembleia da República na próxima legislatura.

Ainda que algumas das eleitas venham a ser indicadas para outros cargos, a 
tendência não vai variar muito dos 42 por cento, uma vez que muitos suplentes 
são mulheres.

Em termos de projecção para cada um dos partidos políticos, a Frelimo poderá 
conseguir eleger 90 mulheres, correspondente a 48.91 por cento do total dos 
membros do partido, a Renamo pode eleger 16 mulheres, que corresponde a 
26.67 por cento. O MDM não elegeu nehuma mulher, no entanto existe uma 
possibilidade de ter uma Deputa mulher, em caso de renúncia ou impedimento 
de pelo menos um dos eleitos na lista do partido pelo círculos eleitorais de 
Maputo Cidade e província de Sofala, onde os suplentes imediatamente a 
seguir são mulheres.

Gráfico 2

Ao nível de cada província, como se pode verificar no gráfico 3, a Frelimo 
elegeu para a assembleia da República mais mulheres do que homens nos 
círculos eleitorais de Niassa, Tete, Sofala, Maputo Província e Cidade. Por 
sua vez a Renamo teve um bom desempenho nos círculos eleitorais de: 
Inhambane (50 por cento), Nampula (37.5 por cento) e Zambézia (33.33 
por cento).   

Ao nível de Governadores Provinciais
Ao nível dos governadores provinciais, os dados dos resultados eleitorais prevêem 
um progresso dos actuais 27.27 por cento, para 30 por cento de mulheres 
governadoras no próximo mandato. 

Em relação a eleição de cabeças-de-lista do nível provincial, a eleição de três 
mulheres2 é um cenário óptimo, pois não representa um recuo em relação ao 

1 Academia Política da Mulher (APM) é uma plataforma criada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) 
para empoderar a mulher através da capacitação e influenciar a sua participação activa na vida política, explorando 
espaços e oportunidades com vista à atingirem posições de liderança nos partidos políticos, nos órgãos ou instituições 
democráticas e demais cargos eleitos no País.

2 As cabeças-de-lista eleitas segundo os resultados anunciados pela CNE são: Judite Massenguele (candidata da Frelimo 
em Niassa), Francisca Tomás (candidata da Frelimo em Manica) e Margarida Mapanzene (candidata da Frelimo em 
Gaza);
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nacional

Governo do Japão melhora condições de ensino na EPC de Khomane
O Governo do Japão inaugurou salas de aulas na EPC de Khomane, no distrito da Matola. O projecto 
avaliado em mais de 87 mil dolares tem como objectivo o melhoramento das condições de acesso à 

qualidade de ensino na EPC de Khomane, através de construção de salas e reabilitação do sistema de 
água e construção do muro.

Carlos Agostinho 
do Rosário reforça 
combate ao crime

O Primeiro-ministro Carlos 
Agostinho do Rosário em-
possou na semana finda o 
Director- Geral Adjunto do 
GIFiM, Amorim Bila, e o 
Secretário Executivo da Uni-
dade de Gestão do Processo 
Kimberley, Carlos Elias, para 
o combate ao crime de bran-
queamento de capitais e trá-
fico de pedras.
O Primeiro-ministro, durante 
a cerimónia do empossamen-
to, disse esperar que Amorim 
Virgílio Bila venha a dar o 
seu contributo na elevação 
da qualidade de informação 
produzida pela instituição, 
assim como responder, com 
eficácia, aos desafios impos-
tos pelo crime organizado na-
cional e transnacional.
“Estamos certos que com um 
GIFiM mais actuante e bem 
articulado com outras ins-
tituições relevantes o nosso 
país irá de forma eficaz res-
ponder aos desafios da crimi-
nalidade, desse modo asse-
gurar um sistema financeiro 
credível, a nível interno e in-
ternacional”, disse o Primei-
ro-ministro.
Para o Primeiro-ministro, 
com a criação da Unidade de 
Gestão do Processo Kimber-
ley pretende-se, ainda, garan-
tir a colocação no mercado, 
pela via do circuito legal, dos 
diversos tipos de minerais 
preciosos que o país detém, 
tais como ouro, prata, plati-
na, rubis, turmalinas, safiras 
e esmeraldas, dessa forma de-
sencorajar a venda ilegal des-
tes minérios. 
Queremos acreditar que esta 
acção irá concorrer para que 
a comercialização dos recur-
sos minerais preciosos siga o 
circuito legal, o que irá con-
tribuir, efectivamente, para o 
crescimento socioeconómico 
do nosso país.

Adelina Pinto

Obras da ponte sobre Ruvúbwè 
até Agosto de 2020

PUBLICIDADE

Com o custo de re-
paração avaliado em 
3.756.531,23 USD, a ponte 
sobre o rio Ruvúbwè, 
na cidade de Tete, par-
cialmente danificada 
pela fúria das águas das 
chuvas na noite de 8 de 
Março deste ano, só esta-
rá completamente tran-
sitável a 14 de Agosto 
de 2020. Apesar de estar 
enquadrada no âmbito 
de emergência, a obra 
está a decorrer a ritmo 
lento, podendo observar 
adendas financeiras pela 
provável desvalorização 
da moeda, devido a demo-
ra na conclusão da obra .

António Zacarias

Apesar de estar 
escrito no Plano 
Director para 
R e d u ç ã o  d o 
Risco de Desas-

tres 2017/2030 que “o país 
consente, dentre as medidas 
e acções a realizar, através 
do Governo e parceiros de 
cooperação que contribuem 
para a redução da vulnera-
bilidade a reposta às infra-
-estruturas danificadas nas 

épocas chuvosas anteriores, 
incrementando a resiliên-
cia das mesmas”, esta obra 
só veio a arrancar a 14 de 
Agosto de 2019, para uma 
duração prevista de um ano, 
o que equivale a dizer que a 
obra em si será concluída em 
Agosto de 2020.
É certo que as viaturas tran-
sitam por aquela ponte de 
construção colonial, porém, 
apenas ligeiros e com interdi-
ções nos dias em que a obra 
requer uso de gruas e outras 
máquinas de peso de grande 
dimensão. Entretanto, ca-
miões de grande tonelagem 

continuam a pressionar a 
Ponte Samora Machel, so-
bre o rio Zambeze, quando 
vêm da vizinha República 
da Zâmbia ou do território 
nacional com destino àquele 
país. 
Aliás, aquando da danifica-
ção parcial daquela infra-
-estrutura pelas chuvas de 
Março passado, até Setem-
bro último não era permitido 
transitar pela ponte. Viatu-
ras de todos os tamanhos 
recorriam à ponte sobre Kas-
suende, conhecida também 
por Ponte Nova, para cruzar 
a cidade de Tete para Moa-
tize.
O Plano Director para Re-
dução do Risco de Desastres 
2017-2030 no país prescre-
ve a necessidade de adopção 
de medidas de redução de 
riscos de desastres em Mo-
çambique, como contextual e 
de carácter sócio-económico 
imperativo devido aos múl-
tiplos e recorrentes choques 
que afectam o país, por um 
lado. Mas, também, porque 
a integração de medidas de 
gestão e redução de riscos de 
calamidades nas principais 
políticas públicas teve de-
talhe de abordagem dentro 
do programa de governação 
2015/2019, que está a findar, 
reflectindo avanços e firmeza 
do Governo nesta direcção.  

Referindo-se a hipótese de 
disponibilização de platafor-
mas móveis para a travessia 
de pessoas e bens materiais 
ou equipamentos, em caso de 
corte e interrupções de vias 
de acesso devido a ocorrência 
de chuvas intensas ou cheias, 
como aconteceu com a ponte 
sobre o rio Ruvúbwè, nada 
foi feito até ao arranque das 
obras que, apesar disso, só 
estarão concluídas em Agosto 
do próximo ano. 
Parece haver uma ignorância 
total em relação ao estabele-
cido no Plano Director para 
Redução dos Riscos de De-
sastres 2017-2030, desenhado 
pelo Governo de Moçambi-
que, sobretudo no tocante ao 
programa de reassentamento 
nas zonas seguras das bacias 
hidrográficas com maior ris-
cos de inundação do país e 
outros assentamentos huma-
nos propensos a inundações. 
É que das famílias afectadas 
pelas chuvas de Março passa-
do na cidade de Tete não se 
acha nenhum condicionamen-
to ao reassentamento e nem 
está garantida a implemen-
tação do Programa de Apoio 
Social Directo Pós-Emer-
gência (PASD-PE), que visa 
reforçar a capacidade de re-
siliência das comunidades 
afectadas pelas calamidades 
no período pós-emergência 
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Fomos combatidos por todos os lados
Com a legislatura pres-
tes a terminar, o chefe da 
bancada do Movimento 
Democrático de Moçambi-
que, Lutero Simango, faz 
um balanço do que foram 
os últimos cinco anos na 
Assembleia da República. 
Mas também fala da pres-
tação do MDM nas últimas 
eleições. “Conseguimos 
sobreviver”, diz, numa 
entrevista em que tam-
bém apela a uma solução 
urgente para a questão da 
Junta Militar. 

Elton Pila

A 
violência no 
Centro do 
país voltou 
a eclodir. A 
Renamo diz 

que a Junta Militar é as-
sunto do Governo. O que 
isso pode significar?

-Sempre dissemos que o assun-
to da Junta Militar era mui-
to sério. Agora, se esta infor-
mação que está a circular for 
verdade significa que a Rena-
mo está a lavar as suas mãos 
e ao mesmo tempo está a dar 
uma carta-branca ao Governo 
para uma negociação directa 
com a Junta Militar. A Re-
namo está a dizer que “estes 
homens estão fora do nosso 
controlo”. Está a dar uma car-
ta-branca para que o Governo 
possa abrir uma nova discus-
são, uma nova negociação. Há 
muitas nuvens que nos preocu-
pam. Estes assuntos devem ser 
resolvidos com rapidez. 
Se o Governo levar muito 
tempo vai ter problemas para 
resolver depois. Não podemos 
admitir que na zona Centro 
do país haja mais um conflito. 
Desde 1976 as populações des-
sas zonas estão a sofrer. 

O MDM passou por um 
período turbulento, com a 
saída de alguns membros. 
O que afinal aconteceu?

-Houve uma tendência de que-
rer eliminar o MDM do mapa 
político do país. Nos últimos 
dois anos fomos combatidos 
por todos os lados. Mas con-
seguimos sobreviver nas au-
tárquicas, também nestas 
eleições, embora com números 
reduzidos. O MDM é um par-
tido que veio para ficar. Cabe 
a nós, os membros, elevar bem 
alto a nossa bandeira. 

Pensa que esta turbulên-
cia influenciou no resulta-
do das eleições?

-Sim, há que assumir. Mas o 
mais importante é que conse-
guimos sobreviver. Muita gen-
te disse que o MDM já tinha 
os dias contados. Mas as nos-
sas raízes são profundas.

Entende-se, em alguns 
círculos, que o MDM seja 
apenas um partido da 
Beira …

-É uma percepção. Mas, ao 
longo da campanha eleitoral 
todo mundo viu que o MDM 
estava em todos os distritos, 
localidades, a fazer campanha. 
Somos um partido nacional. 
Os que o classificam como sen-
do da Beira mantêm a tendên-
cia de que o MDM tem de ser 
destruído.

Também acusam a família 
Simango de nepotismo …

-São acusações que foram 
montadas para destruir o 
MDM. É preciso que se tenha 
honestidade política e intelec-
tual. Houve partidos que con-
correram maridos e esposas. 
Por que não falam desses?

Que balanço faz da legisla-
tura que agora vai termi-
nar?

-Esta legislatura foi muito 
condicionada a todo o processo 
ligado à tensão político-militar 
e ao diálogo bipartidário, aca-
bando por ter muito peso na 
revisão pontual da Constitui-
ção da República. 
Não conseguimos como Par-
lamento aprovar uma Políti-
ca Nacional de Gestão e Ex-
ploração dos nossos recursos. 
Era preciso que o Parlamento 

aprovasse uma política que 
pudesse garantir a transparên-
cia na gestão e, acima de tudo, 
garantir a partilha inclusiva. 
Não foi feito, não há linhas 
fortes da forma que devem ser 
usadas essas receitas. 
Queríamos, nessa legislatu-
ra, aprovar uma política da 
despartidarização do Estado 
através de uma lei. A banca-
da do MDM tinha avançado 
com esta proposta. Mas não 
foi aceite por outras duas ban-
cadas, porque alegavam que 
isto estava na sede do diálogo 
bipartidário. Mas, no fim, pro-
vou-se que nem estava lá. 
Outro processo que queríamos 
ter aprovado tinha que ver 
com a governação descentrali-
zada. Este processo foi aprova-
do no âmbito da Revisão Pon-
tual da Constituição. Mas não 
era o que queríamos.

O que o MDM queria?

-Queríamos uma descentra-
lização e desconcentração do 
poder, porque não se pode 
efectuar a descentralização 
e desconcentração do poder 
em duas velocidades diferen-
tes. Era preciso que houvesse 
uma discussão séria sobre as 
finanças das províncias. Não 
aconteceu. Queríamos elimi-
nar a figura do representante 
do Estado onde temos órgãos 
eleitos. Quando tu tens os ór-
gãos democraticamente eleitos 
é preciso que se dê a esses ór-
gãos a liberdade para executar 
a sua missão, sem que haja 
bloqueio governativo.

Não gostam da figura do 
Secretário de Estado?

-Considero como um bloqueio 
à governação. 

O MDM conseguiu ser o 
contra-peso que queria na 
Assembleia da República?

-Não conseguimos fazer pas-
sar muitas ideias pelo número 
reduzido de deputados. Mas 
levantamos a bandeira de in-
clusão, transparência. Ao lon-
go da legislatura fomos nós 
que levantamos a questão da 
EMATUM. Fomos nós que 
propusemos a criação de uma 
comissão de inquérito sobre as 
“dívidas ocultas”.
Não conseguimos ser o contra-

-peso no sentido de votação, 
porque havia uma bancada 
que não precisava conversar 
com ninguém para fazer pas-
sar as suas vontades e desejos. 
Mas o Parlamento tem de ser 
visto como um centro de 
debate de ideias. 

Uma das 
maiores 
críticas que 
se faz à 
Assem-
bleia da 
Repúbli-
ca é o 
facto 
de ter 
dificul-
dades de 
elaboração 
de leis. O que deve 
estar a falhar? 

-Estamos condicio-
nados a um ciclo de 
violência. Estamos 
condicionados a diá-
logos fora dos âmbi-
tos legais, constitu-
cionais. Temos de 
sair de todos esses 
vícios. Temos de ser 
um país que se gover-
na e rege no quadro do 
Estado de Direito De-
mocrático. 
Vejamos, o Conselho 
Constitucional assumiu 
um acórdão, meia-volta, 
o Governo, que tem como 
obrigação ser o exemplo 
de fazer cumprir, não cum-
pre. Cada um deve assumir 
as suas responsabilidades. 
Mas para isso deve haver 
separação de poderes.

Que caminhos para 
esta separação de 
poderes?

-Temos de criar uma so-
ciedade em que há to-
lerância política. Todo 
mundo tem de ser ouvi-
do. Todas as ideias são 
válidas. Estamos a cons-
truir uma sociedade sem 
tolerância política, em 
que homens, mulheres e 
jovens são classificados 
de acordo com a sua filia-

ção par-
tidária, 
estamos 

a cons-

- Secretário de Estado é um bloqueio à governação, diz Lutero Simango
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Fomos combatidos por todos os lados
truir uma sociedade doentia.

Se olharmos para os 
resultados das eleições, 
a questão da descentra-

lização aprovada na 
Revisão Pontual da 
Constituição da 
República acabou 
não sendo o que 

se esperava. 

-A revisão pon-
tual da Cons-
tituição da 
República 
f o i  a p r o -
vada numa 

alta veloci-
dade, sem per-

mitir que houvesse 
uma reflexão e consulta 
popular. O povo tem de 
ser consultado, tem de 
se promover debates 
nacionais. Em relação 
a este assunto não foi. 
Foram ouvidas apenas 
certas pessoas para sa-
tisfazer um certo ego. 
Não satisfazer o inte-
resse nacional. 
O que sempre defen-
demos era uma Revi-
são Global da Cons-

tituição da República, 
que reflectisse as necessi-
dades do momento, mas 
olhando para o futuro, 
para a construção de um 
verdadeiro Estado de Di-
reito Democrático que 
assenta na separação dos 
poderes.
Nós sempre dissemos que 
era preciso reduzir os po-
deres do Chefe de Estado. 
Infelizmente, nesta revi-
são foi reforçado o poder 
do Chefe de Estado. Ca-
minhamos para uma des-
centralização sem a des-
contracção do poder. E o 
resultado foi este.
Portanto, os resultados que 
estão a ser anunciados, ain-
da que não validados, levam-
-nos a pensar na reinvenção, 
os moçambicanos devem 
pensar na necessidade de 
reinventar o nosso Estado. 

Acredita que os resul-
tados anunciados pela 
CNE/STAE possam ser 

invalidados?

-A esperança é a última coisa 
a morrer. Vamos esperar.

O MDM acabou submeten-
do um processo contra a 
CNE e o STAE na PGR. Que 
fim pode ter o processo?

-O que nós temos de fazer é 
aguardar e ver as demarches 
que vão ser feitas. Estamos 
interessados em saber o que 
aconteceu no dia 15 de Outu-
bro. Todos os elementos colo-
cados nesta petição merecem 
uma resposta. Estamos a ter 
eleições desde 1994 e sempre 
tem havido fraude. Mas esta 
foi uma mega-fraude. 

Como é que a oposição 
entrou para estas eleições 
com todos os indícios de 
fraude que existiam?

-Temos uma obrigação políti-
ca e cívica com o nosso povo. 
Somos um partido nacional, 
congregamos milhares de mo-
çambicanos. Tínhamos de 
concorrer para fazer sentir a 
expressão dos moçambicanos. 
Não queríamos defraudar as 
várias expectativas que os mo-
çambicanos tinham em relação 
ao MDM. Era preciso que a 
nossa participação se fizesse 
sentir. 

A poucos dias das elei-
ções a oposição decidiu 
unir-se para evitar, o que 
não foi possível, a cha-
mada mega-fraude. Como 
ficou esta união?

-Esta foi uma decisão tomada 
ao nível da gestão eleitoral. 
Temos de encorajar que sem-
pre aconteça.

Vozes há que defendem 
que se a oposição con-
corresse em frente única 
teria melhores resultados 
neste processo. Como o 
MDM encara isso?

-Tem a sua razão de ser. Mas 
em cada época e era tem as 
suas necessidades e desejos. 
Não podemos reabrir esta 
discussão depois das eleições 
feitas. Não tenho moral de en-

trar nesta discussão. 

Mas para os outros pro-
cessos há esta possibili-
dade?

-É uma decisão que deve ser 
tomada pelos órgãos do parti-
do. 

Os resultados destas 
eleições exigem uma 
reinvenção dos partidos 
políticos ... 

-Todos temos de nos reinven-
tar. Os partidos, a Sociedade 
Civil, aqueles 40% dos eleito-
res que não foram votar têm 
de se reinventar. Os que não 
foram votar entregaram o 
ouro ao “bandido” e entrega-
ram o nosso futuro aos “la-
drões”. Há responsabilidade de 
todos. Se aquela faixa de 40% 
tivesse ido às urnas para votar 
o cenário talvez seria outro. Se 
muitos moçambicanos votas-
sem, o espaço de fraude seria 

reduzido. 

A abstenção é sempre um 
dos maiores vencedores 
nos nossos pleitos. Acha 
que o nosso processo 
eleitoral caiu no descré-
dito ao ponto do eleitor 
pensar que já não vale a 
pena participar?

-O nosso sistema eleitoral já 
perdeu credibilidade. Precisa-
mos de uma CNE independen-
te e com autonomia financei-
ra e administrativa. O STAE 
tem de deixar de ser departa-
mento do Governo. 

No quadro da violência 
eleitoral, Augusto Pe-
lembe foi vítima de uma 
tentativa de assassinato. 
Como está o processo?

-As autoridades é que devem 
responder. O processo foi aber-
to, mas não temos ouvido coi-

sa alguma até aqui. 

Na última semana ouvi-
mos que o partido Freli-
mo beneficiou de USD 10 
milhões de dólares. O que 
isso significa?

-Isto obriga-nos a reflectir se-
riamente sobre o elemento da 
mão externa. Mais grave quan-
do os moçambicanos são obri-
gados a pagar as dívidas,  mais 
grave ainda quando esses valo-
res fazem parte da garantia do 
Estado. Isto faz-nos pensar no 
Estado-Partido dominante, te-
mos de eliminar esse elemento. 
A questão da despartidarização 
do Estado tem de ser encarada 
com muita seriedade. Quais são 
os cargos da confiança política 
que têm de existir ao nível do 
Estado? Temos de estabelecer 
um número de nomeados. Os 
restantes têm de estar lá por 
competência. A solução passa 
pela existência de uma lei que 
clarifica a fronteira entre o Es-
tado e o partido político. 
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Institutos do Ensino Superior debatem uso e gestão de tecnologias
O Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional debate sobre “MoRENet, 
interligando às comunidades académicas e científicas moçambicanas a Redes Globais de Ciência e 

Tenologia”, para troca de experiência sobre o uso e gestão de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) para pesquisa e inovação no ensino.

Acordo com credores 
aumenta dívida

A agência de notação finan-
ceira Fitch considerou na 
semana passada que a reso-
lução da dívida soberana de 
Moçambique, juntamente 
com a acumulação de dívidas 
externas e internas, vai fa-
zer o rácio da dívida pública 
subir para 101 porcento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
este ano.
“Antevemos que a dívida 
pública, excluindo a dívida 
interna garantida, aumente 
de 97 porcento do PIB, em 
2018, para 101 porcento este 
ano, devido ao pagamento 
mais alto sobre a dívida so-
berana da Ematum, à acu-
mulação de pagamentos atra-
sados ao exterior e a subida 
da dívida interna”, escrevem 
os analistas da Fitch num re-
latório sobre os ‘ratings’ na 
África Subsaariana.
De acordo com a Lusa, no 
documento, enviado aos 
clientes, a Fitch aponta que 
“os dois empréstimos da 
ProIndicus e da Mozambique 
Asset Management (MAM), 
no valor de 1,2 mil milhões 
de dólares, continuam a ser 
uma vulnerabilidade para o 
Governo, representando 13 
porcento da dívida, incluindo 
os juros atrasados em 2018”. 
Acrescenta que é possível que 
o Governo conteste o emprés-
timo da MAM em tribunal, 
à semelhança do que já fez 
relativamente ao da ProIndi-
cus.
Na semana passada, o Gover-
no de Moçambique anunciou 
que tinha feito o pagamento 
devido até final de Outubro, 
cumprindo as condições ne-
cessárias para deixar de estar 
em incumprimento financeiro 
relativamente aos credores 
dos 726,5 milhões de dólares 
emitidos em 2016, que resul-
tam da reconversão das obri-
gações da Empresa Moçam-
bicana de Atum (Ematum).

Apesar dos avanços 
alcançados ao nível 
institucional e legisla-
tivo, o Secretário-geral 
da Procuradoria-Geral 
da República, Agostinho 
Rututo, reconhece que 
ainda há desafios no com-
bate à corrupção. Rututo, 
que falava na III Reunião 
do Comité Estratégico e 
Executivo da Associação 
de Procuradores de África 
(APA), apontou a lei de re-
cuperação de activos que 
ainda aguarda  a sua apro-
vação pela Assembleia 
da República como um 
importante instrumento 
no combate a este mal.

Aida Matsinhe

Ruturo, que fala-
va no âmbito da 
reunião da APA, 
disse  haver evo-
lução no combate 

à criminalidade organizada e 
transnacional,  tendo caracteri-
zado este crime como um dos 
males que afectam negativa-
mente as economias dos Esta-
dos.
Aliado aos crimes acima men-
cionados, Rututo apontou 
como preocupação da APA 
o combate aos crimes como o 
tráfico de pessoas, um  proble-
ma candente que tem estado 
a afectar em grande medida o 

país.
Mais adiante, fez uma radio-
grafia em relação aos instru-
mentos e a capacidade insti-
tucional criada nos órgãos que 
têm por competência investigar 
estes crimes, tanto a Polícia, 
assim como a nível do Minis-
tério Público, mesmo ao nível 
dos tribunais, afirmando haver 
avanços significativos.
Segundo a fonte, o país ainda 
enfrenta alguns desafios ao ní-
vel legislativo. Por exemplo, 
prosseguiu Rututo, “no âmbi-
to da recuperação de activos 
aguardamos que a qualquer 
momento a Assembleia da Re-
pública aprove um importante 
instrumento que irá permitir 
não só perseguir os autores 
desses crimes, mas também a 
recuperação dos bens que são 
desviados”.
Aliás, no concernente a lei de 
recuperação de activos, da-
dos da  PGR referem que as 
instituições  que vão operacio-
nalizar a lei estabelecerão os 
mecanismos de identificação, 
localização e apreensão de 
bens, produtos ou vantagens 
relacionados com crimes, a ní-
vel interno e internacional.
A proposta de lei visa não per-
mitir que o crime seja uma fon-
te de enriquecimento e conferir 
poderes para que se possam 
retirar do infractor todos os be-
nefícios resultantes ou alcança-
dos através do acto ilícito, seja 
para indemnizar as vítimas, 
compensar o Estado, seja para 
anular os favorecimentos do 
crime.
Para a PGR, a privação dos 
lucros derivados da actuação 
criminosa revela-se de maior 
poder dissuasor do que a restri-
ção da liberdade dos crimino-

PGR reconhece limitações no 
combate à corrupção 

sos. A recuperação de activos 
poderá ter como enfoque via-
turas, valores monetários, casas 
de habitação, entre outros bens 
que normalmente têm sido acu-
mulados pelos infractores.
Por sua vez, o  Procurador-
-Geral do Egipto, Mohamed 
Khalaf, em representação  do 
presidente da APA, referiu que 
a reunião do Comité Executivo 
da Associação dos Procurado-
res de África, um órgão que 
combate os crimes e trabalha 
para melhorar a cooperação ao 
nível do continente, está a tra-
balhar com vista a acabar com 
os males que afectam as socie-
dades da região.
É neste âmbito que a associa-
ção tem procurado trabalhar 
com vários departamentos 

de África, no que concerne ao 
combate aos crimes de tráfi-
co de pessoas, contrabando de 
emigrantes, sendo que a reu-
nião realizada semana finda 
visa preparar a Assembleia-Ge-
ral que vai decorrer no Ruan-
da, ainda este ano.
Olhando especificamente para 
a corrupção, um mal que afecta 
as sociedades da SADC e não 
só,  o Procurador egípcio avan-
çou que o combate a este pro-
blema é um tema que tem sido 
parte da agenda da APA, alia-
do a isto há o terrorismo, tendo 
referido que toda África está 
sob perigo. Por isso “confiamos 
no apoio da cooperação inter-
nacional com vista a partilha 
de informação que tem a ver 
com o cambate a esta prática”.

O Ministério dos Trans-
portes e Comunicações ca-
pacitou, entre os dias 4 e 
6 de Novembro, na cidade 
de Maputo, um total de 
60 funcionários em maté-
rias relativas ao Sistema 
de Gestão por Processos 
(SGP), com vista à opti-
mização das actividades e 
processos desenvolvidos na 
instituição.
Trata-se de um sistema 
constituído por processos, 
procedimentos e práticas, 
implementados de forma 
sistemática e abrangente, 
que garantem o cumpri-
mento da missão do minis-
tério, definindo e alcançan-
do os objectivos e metas, 
controlados e revistos pe-
riodicamente.
A capacitação dos funcio-
nários insere-se no âmbito 
da assistência técnica de 
Portugal e China, atra-
vés das empresas públicas 
Grupo Infraestruturas de 
Portugal e China Tiesiju 
Civil Engineering Group, 
respectivamente, e visa po-
sicionar o Ministério dos 
Transportes e Comunica-
ções como uma organização 
inovadora no seio da Ad-
ministração Pública.
O sistema permite o ali-
nhamento, a monitorização 

e o controlo dos resulta-
dos, garantindo respostas 
e adaptações contínuas aos 
desafios do sector, para 
além da agregação das ac-
tividades e comportamen-
tos executados por pessoas 
e meios tecnológicos para 
alcançar um ou mais objec-
tivos.
Conforme explicou a vice-
-ministra dos Transportes 
e Comunicações, Manue-
la Rebelo, o projecto, que 
vai culminar com a im-
plementação do Sistema 
de Gestão por Processos, 
iniciou em Novembro de 
2018 e visa a melhoria do 
planeamento estratégico e 
de transportes e comunica-
ções. 
“Estamos diante de um 
projecto inovador, que vai 
abranger todas as direc-
ções e departamentos do 
ministério, baseado no ciclo 
PDCA (Planear, Executar, 
Monitorar e Actuar). Va-
mos melhorar o funciona-
mento nas actividades que 
todos nós executamos no 
dia-a-dia, bem como nas 
grandes opções estratégicas 
sob responsabilidade do Mi-
nistério dos Transportes e 
Comunicações”, frisou Ma-
nuela Rebelo, durante a ce-
rimónia de encerramento.

Rebelo quer deixar “cair as paredes que 
dificultam a comunicação interna” no MTC
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Aumentar o nível de literacia sobre o 
seguro e elevar o número de pessoas 
que aderem a estes serviços é o objec-
tivo do projecto recentemente lançado 
pelo Instituto de Supervisão de Seguros 
de Moçambique (ISSM), em coordena-
ção com a Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade Eduardo Mon-
dlane (ECA-UEM).
O projecto, que está na forja há cerca 
de seis meses, vai juntar música e co-
municação para elevar o grau de co-
nhecimento dos moçambicanos sobre 
o seguro. Este será caracterizado por 

divulgação de conteúdos sobre o seguro 
através da música, de programas televi-
sivos, radiofónicos e peças teatrais, se-
gundo avançou Rui Tsevete do ISSM.
As músicas, segundo explicou Isaú Me-
neses, serão compostas em três idio-
mas, nomeadamente Português, Sena e 
Changana, e o repertório musical será 
composto por músicos de tenra idade, 
jovens e da velha guarda.
Para Genito Santário, a ECA-UEM, 
instituição de ensino superior, junta-
-se a esta iniciativa, pois a escola como 
instituição de investigação só existe se 
o seu conhecimento servir a sociedade. 
É neste sentido que o projecto vem de-
monstrar, através da arte, a relevância 
das práticas artísticas e culturais.
Na área do teatro, segundo avançou 
Dádivo José, estão a trabalhar neste 
projecto desde Dezembro para que este 
trabalho de intervenção comunitária 
possa de facto transmitir a mensagem 
sobre os tantos seguros que o público 
deve saber. A peça foi igualmente gra-
vada no formato radiofónico para que 
os ouvintes de rádio não sejam excluí-
dos.

O projecto Mozambique LNG, li-
derado pela Total, realizou, há dias 
na cidade de Pemba, um seminário 
para apresentação a fornecedores lo-
cais das oportunidades de contrata-
ção no projecto. Este seminário, que 
se seguiu ao realizado em Setembro 
passado na mesma cidade, teve como 
objectivo apresentar aquelas oportu-
nidades às empresas que não tinham 
tido a oportunidade de participar do 
anterior. 
Os seminários são fundamentais para 
o plano de conteúdo local da Total 
e para o compromisso de assegurar a 
divulgação de detalhes relacionados 
com as oportunidades de contratação 
oferecidas pelo Projecto, com vista a 

providenciar às empresas locais as in-
formações necessárias para concorrer 
e competir. 
O director Provincial da Indústria 
e Comércio de Cabo Delgado, Nocif 

Magaia, em representação do Gover-
nador Provincial, afirmou que “para 
cada passo que o projecto dá em 
frente, a comunicação é importante 
para o sector privado se posicionar e 
dar o peso certo às expectativas que 
o projecto alimenta. Asseguramos 
que estes seminários estão a induzir 
a modernização das empresas locais 
constituída maioritariamente por 
PMEs”. 
Dayne Kells, representante da Total, 
afirmou que “este seminário, que é 
parte do trabalho conjunto que te-
mos vindo a realizar com o Governo 
moçambicano e parceiros relevantes, 
é a manifestação clara que o projec-
to Mozambique LNG, liderado pela 
Total, mantém os compromissos as-
sumidos de maximizar a participa-
ção do conteúdo local no projecto. 
Maximizar o conteúdo local é condi-
ção imprescindível para um projecto 
bem-sucedido”. 

“O Novo Processo de Importação” foi o 
tema da sessão de esclarecimento que o 
Millennium bim Corporate promoveu, 
há dias, em Maputo. A iniciativa teve 
como objectivo esclarecer dúvidas sobre 
o processo de abertura e aprovação do 
Termo de Compromisso de Intermedia-
ção Bancária para Importação de Bens 
(TCI), junto de Clientes, despachantes 
e membros da autoridade tributária. 
A sessão foi apresentada por Rui Tin-
gote, director da Unidade Operacional 
– Departamento de Estrangeiro e Ga-
rantias. 
O TCI é um documento emitido pelo 

despachante e aprovado pelo  banco 
intermediário respeitando a qualquer 
operação de importação ou de expor-
tação, para ser exibido à autoridade 
aduaneira. No caso, o banco certifica 
que o importador ou exportador é seu 
cliente e que está a intermediar a ope-
ração de exportação/importação em 
causa. O importador ou exportador 
assume o compromisso irrevogável de 
remeter os documentos relevantes ou 
as receitas de exportação para o mes-
mo banco, nos prazos definidos para o 
efeito. A liquidação da importação só 
poderá ser feita a partir do Banco onde 
o termo foi aberto. 
O TCI aplica-se aos bancos e as enti-
dades exportadoras ou importadoras 
residentes, que intervenham na realiza-
ção de operações cambiais, envolvendo 
recebimentos ou pagamentos sobre o 
exterior. Tem como objectivos cumprir 
a legislação cambial; assegurar a obri-
gatoriedade do uso do Sistema Bancá-
rio Nacional; recolher informação esta-
tística de qualidade e em tempo útil; 
e facilitar a troca de informação entre 
diferentes intervenientes (Alfândegas/
Banco de Moçambique/Bancos Comer-
ciais/ Importadores vs Exportadores).

O Corredor de Desenvolvimento do 
Norte-CDN registou um crescimento 
assinalável nas suas operações du-
rante os primeiros nove meses (Ja-
neiro a Setembro) do ano em curso 
se comparado com os resultados ope-

racionais alcançados no mesmo pe-
ríodo de 2018. 
De Janeiro a Setembro do ano em 
curso, na componente ferroviária, a 
CDN transportou 398.609 toneladas 
contra 357.598 toneladas, movimen-
tadas no período homólogo de 2018, 
correspondendo assim uma evolução 
de 11,5%. 
Foram igualmente transportadas 
neste mesmo período, um total de 
417.092 pessoas através do comboio 
de passageiros contra 395.979 movi-
mentadas no período homologo do 

ano passado, uma evolução de 5,3%. 
A evolução no transporte de carga 
geral deve-se ao aumento da oferta 
da carga por parte dos clientes, a 
partir do Porto de Nacala para vá-
rios pontos da região norte de Mo-

çambique atravessados pela linha 
férrea no corredor de Nacala, in-
cluindo os países do hinterland, Ma-
lawi e Zâmbia. 
No período em referência, o volume 
da carga manuseada no porto de Na-
cala atingiu 1,5 milhão de toneladas 
métricas contra 1,4 milhão de 2018 e 
1,2 milhão de 2017. 
Por sua vez, a carga contentoriza-
da, no porto de Nacala, superou os 
números de 49.525 TEUS de 2017 
e 55.915 TEUS em 2018 passando 
para 64.345 TEUS em 2019.

Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique lança “Aposte no seguro” 

Total apresenta oportunidades 
de negócios em Cabo Delgado

Millennium bim corporate esclarece 
“Novo Processo de Importação”

CDN regista crescimento em suas operações 
ferro-portuárias nos primeiros nove meses 

Marcas em Movimento
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economia
Moçambique lança concurso para projecto imobiliário

O Governo de Moçambique lança dentro de três meses o concurso público para a construção do pro-
jecto imobiliário da empresa estatal Aeroportos de Moçambique, informou o ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos Mesquita.

Grupo Moçambicano da Dívida prevê 
dias difíceis para Moçambique

Moçambique regista 
aumento no número 
de turistas e nas 
receitas turísticas

O sector do turismo em Mo-
çambique está a registar um 
crescimento gradual, tendo 
em 2018 proporcionado recei-
tas no valor de 241,8 milhões 
de dólares, que compara com 
196 milhões em 2015, dis-
se quinta-feira em Maputo o 
primeiro-ministro de Moçam-
bique.
Carlos Agostinho do Rosário, 
ao discursar na abertura da 
VII edição da Feira Interna-
cional de Turismo de Moçam-
bique, conhecida por Fikani, 
disse que, em resultado das 
reformas que o governo tem 
introduzido no sector, o nú-
mero de chegadas interna-
cionais de turistas tem igual-
mente estado a aumentar de 
forma significativa.
Além do número de turis-
tas, que aumentou para 2,8 
milhões em 2018 contra 1,6 
milhões em 2015, houve 
igualmente um acréscimo no 
número de postos de traba-
lho nas áreas de alojamento, 
restauração, agências de via-
gens e outras actividades tu-
rísticas, que passaram de 58 
mil em 2015 para 64,6 mil em 
2018.
“Esta dinâmica do sector do 
turismo tem contribuído para 
o reconhecimento do nos-
so país como um destino de 
referência a nível regional e 
internacional”, afirmou Car-
los Agostinho do Rosário, na 
abertura da feira que conta 
com mais de 90 expositores, 
incluindo de países como a 
África do Sul, Turquia, Chi-
na, entre outros, segundo a 
agência noticiosa AIM.
A VII edição da Feira Inter-
nacional de Turismo de Mo-
çambique encerra domingo, 
dia 3 de Novembro. 
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A ONG nacional Grupo 
Moçambicano da Dívida, 
GMD, prevê um futuro 
crítico para a vida dos 
moçambicanos, decorren-
te do badalado dossier 
das “dívidas ocultas” 
contraídas no último 
mandato da governação 
de Armando Guebuza. Em 
2018, Moçambique entrou 
em “incumprimento”, e a 
situação poderá persistir 
pelo menos até 2023, ano 
em que se espera que o 
Produto Interno Bruto 
nacional cresça em cerca 
de 11,3% pela dinâmica 
imposta pelas receitas do 
gás do Rovuma. Mas, nem 
com isso.

António Zacarias

A ONG moçam-
bicana diz que 
ent r e  2006  e 
2015 a dívida 
pública de Mo-

çambique cresceu mais de 4 
vezes, registando uma taxa 
média anual de crescimento 
de 15%, isto é, duas vezes a 
taxa média de crescimento 
do PIB ao longo do mesmo 
período. O maior crescimento 
registou-se na segunda meta-
de dessa década, tendo como 
principais causas a ganân-
cia dos políticos ao contrair 
as “dívidas ocultas” com 
investimentos mal prioriza-
dos, incluindo investimento 
imobiliário, investimentos 
desmedidos para suportar a 
indústria extractiva, alta de-
pendência em importações, 
baixa nos preços dos produ-
tos primários comodities no 
mercado internacional e in-
flação importada, para além 
da auto-reprodução da dívida 
que se resumiu em dívidas 
para pagar dívidas. 
As “dívidas ocultas” que 
rondam um total de 2,2 bi-
liões de dólares, equivalentes 
a 15% do PIB de 2014, 19% 

do total da dívida pública 
naquele ano, 45% do stock 
da dívida pública externa co-
mercial no mesmo ano, sen-
do a avalização do Estado à 
dívida da EMATUM em 850 
milhões de dólares, a avali-
zação do Estado à dívida da 
ProIndicus no valor de 622 
milhões de dólares, a avali-
zação do Estado à dívida da 
Mozambique Asset Manage-
ment, MAM, orçada em 535 
milhões de dólares, a avali-
zação do Estado à dívida do 
sector de ordem e segurança 
através do Ministério do In-
terior que é orçada em 221 
milhões de dólares, levando 
ao crescimento da dívida to-
tal para 24% contra 3,3% de 
crescimento do PIB, de 2018 
a 2019.
Em 2018, Moçambique en-
trou em “incumprimento”, 
e a situação poderá persis-
tir pelo menos até 2023, ano 
em que se espera que o PIB 
cresça em cerca de 11,3%, 
fruto da dinâmica imposta 
pelas receitas do gás do Ro-
vuma. As “dívidas ocultas” 
são ilegais por não terem sido 
submetidas à Assembleia da 
República para avaliação, 
aprovação e monitoria, de 
acordo com o Artigo 179 da 
Constituição da República, 
e, nos casos de ProIndicus, 
MAM e Ministério do Inte-
rior, pelo facto dos emprésti-

mos e o seu serviço não esta-
rem registados no Orçamento 
do Estado, como manda a 
Lei. 
Dada a sua ilegalidade, o Es-
tado e os cidadãos não são 
responsáveis por esta dívida, 
pois ela cai na categoria de 
“odious debt”, conhecida por 
dívida assumida ilegalmente 
e não em benefício do país, 
pelo que os responsabiliza-
dos devem ser o Governo que 
a assumiu e os seus legíti-
mos representantes na época 
(2005-2014). 
É um cenário desenhado por 
Humberto Zaqueu, do Gru-
po Moçambicano da Dívida, 
que aventa possíveis impli-
cações para os credores por 
conta desta dívida baptiza-
da por oculta. Não muda a 
sua exigência de pagamento, 
podendo acelerar o processa-
mento do Estado moçambi-
cano pelos credores no tribu-
nal internacional. E admite a 
existência de riscos sérios de 
tentativa de congelamento de 
activos pelos credores, bem 
como a dificultação do aces-
so ao mercado internacional 
de capitais para o país. Por 
outro lado, o Governo e o 
Estado moçambicano terão 
de suspender ou rever todo 
o processo negocial na ten-
tativa de reestruturação das 
dívidas ou transformação de 
instrumentos da dívida, indo 

até ao incontornável processo 
de responsabilização de pre-
varicadores dentro do país. 
Aliás, este pode ser o mo-
mento que oferece mais ba-
ses de suporte à campanha 
da Sociedade Civil pelo não 
reconhecimento, não legaliza-
ção e responsabilização. 
Do possível cenário de pro-
cessamento do Estado mo-
çambicano pelos credores e 
dimensão de suas implica-
ções, Zaqueu admite que o 
processo de responsabilização 
iniciado pela PGR, embora 
com o empurrão da acção 
dos EUA, é oportuno, pois 
protege o Estado moçambi-
cano das “dívidas ocultas” 
perante tribunais internacio-
nais e dá força para a res-
ponsabilização dirigida, que é 
o que os EUA começaram a 
fazer e Moçambique também 
está agora a fazer. Este é 
também o valor do pedido de 
extradição do antigo ministro 
das Finanças para Moçambi-
que que, embora se mostre 
positivo, possui o seu lado 
negativo que é a aparente 
afronta ao pedido dos EUA. 
“Se o processo de responsa-
bilização continuar dentro 
e fora do país, na base tar-
geting, sobretudo dentro do 
país, o Estado moçambicano 
pode vir a ser ilibado num 
tribunal internacional, pois 
haverá evidências suficien-
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Índia destaca-se nas exportações 
de Moçambique em 2018

tes de que ele também foi 
lesado”, admitiu Humberto 
Zaqueu, embora coloque re-
ticências quanto a extradição 
dos prevaricadores para os 
EUA ou para Moçambique, 
por achar vários argumentos 
contra e outros a favor. 
Segundo disse, os argumen-
tos a favor da extradição 
para Moçambique baseiam-
-se no facto de o Estado mo-
çambicano ter sido lesado 
carecendo de justiça contra 
os prevaricadores, sendo que 
uma clara responsabilização 
doméstica irá evitar que seja 
a população moçambicana no 
seu todo a pagar pelas “dí-
vidas ocultas”. Até porque 
uma clara responsabilização 
doméstica poderá proteger o 
Estado moçambicano perante 
uma possível acção dos cre-
dores nos tribunais interna-
cionais. 
Quanto aos argumentos a 
favor da extradição para os 
EUA, aquele economista sé-
nior da ONG moçambicana 
GMD defende que o antigo 
ministro das Finanças ainda 
gozava de imunidade par-
lamentar e não tinha uma 
acusação formal no país e o 
judiciário moçambicano ain-
da não é totalmente indepen-
dente, pois os magistrados 
são nomeados e influenciados 
pelo Governo do dia, e nada 
garante que a justiça será fei-
ta. Para piorar, o princípio 
da separação de poderes ain-
da não é efectivo, o que leva 
a que o Governo fracamente 
respeite as decisões do judi-
ciário. 
Em face das dinâmicas poste-
riores ao acórdão do Conse-
lho Constitucional, refere que 
embora a imunidade tenha 
sido levantada e como fruto 

disso, apesar do Acórdão do 
CC, o Ministério de Econo-
mia e Finanças continuou a 
negociar as dívidas, uma es-
pécie de desautorização do 
CC, argumentando que está 
em causa a imagem do país 
e a salvaguarda do acesso 
do país aos mercados inter-
nacionais de capitais. Mas 
também tem-se socorrido do 
facto do Acórdão do CC ser 
vinculativo, apenas dentro do 
país, sem descartar, desta fei-
ta, introdução do conceito de 
“detentores de títulos de dí-
vida de boa-fé”, o que levou 
ao recente acordo de reestru-
turação da dívida. 
O GMD defende que o Go-
verno está a ser conivente e 
está a fragilizar a acção in-
terna de responsabilização 
dos prevaricadores, factor 
que descredibiliza a justiça 
nacional e desta maneira, 
pairam dúvidas sobre o que 
efectivamente a PGR en-
quanto advogado do Governo 
tem feito em aconselhamen-
to. 
Com a acção do Governo, o 
Estado moçambicano per-
de bases de apoio ante uma 
possível acção de credores 
nos tribunais internacionais 
e fica mais claro que vale a 
pena a extradição de preva-
ricadores para os EUA, cres-
cendo o pensamento de que 
é o Governo que deve ser le-
vado ao Tribunal pelo “povo 
e crescendo o pensamento de 
que é urgente a Revisão da 
Constituição da República 
para que, tal como os gover-
nadores que passaram a ser 
eleitos, os altos magistrados 
também passem a ser eleitos, 
buscando assim uma separa-
ção de poderes de facto. 

Crise da dívida pública deteriorada 
pelas “dívidas ocultas”

Das constatações da audito-
ria externa conduzida pela 
Kroll, o GMD avança que 
os valores pagos aos bancos 
credores para que se conse-
guisse a dívida totalizaram 

199,7 milhões de dólares, 
dando força às anteriores 
suspeitas de corrupção en-
volvendo os bancos credores. 
Foram encontradas taxas e 
propinas pagas a institui-

A Índia foi em 2018 o prin-
cipal destino das exportações 
de Moçambique com uma 
quota de 27,32% ou um valor 
de 1369 milhões de dólares, 
informou o Instituto Nacio-
nal de Estatística através do 
seu Anuário Estatístico rela-
tivo ao ano passado.
Os restantes quatro gran-
des mercados de colocação 
dos produtos moçambicanos 
de entre os cinco primeiros 
foram por ordem de impor-
tância os Países Baixos, com 
uma quota de 17,38% e um 
valor de 871 milhões de dó-
lares, a África do Sul com 
12,24% e 613 milhões de 
dólares, a China com 4,78% 
e 239 milhões de dólares e 
Hong Kong com 4,59% e 229 
milhões de dólares.
A lista com os 10 primeiros 
mercados de exportação é 
completada com Singapura 

(4,56%), Polónia (2,59%), 
Estados Unidos (2,43%), Rei-
no Unido (1,88%) e Emira-
dos Árabes Unidos (1,83%).
No que se refere aos princi-
pais mercados de importa-
ção, a África do Sul surge 
em primeiro lugar destacado 
com uma quota de 27,79% e 
um valor monetário de 1929 
milhões de dólares, a que se 
seguem a China, com 11,51% 
e 799 milhões de dólares, os 
Emirados Árabes Unidos 
com 7,47% e 518 milhões de 
dólares, os Países Baixos com 
7,46% e 518 milhões de dó-
lares e a Índia com 7,06% e 
490 milhões de dólares.
A completar os 10 primeiros 
lugares dos principais mer-
cados de importação estão 
Singapura, com 4,07% e 282 
milhões de dólares, Portu-
gal com 3,32% e 230 milhões 
de dólares,  Estados Unidos 

com3,14% e 217 milhões de 
dólares, Japão com 2,83% e 
196 milhões de dólares e Tai-
lândia com 2,28% e 158 mi-
lhões de dólares.
Em termos globais, Moçam-
bique tem dois grandes par-
ceiros comerciais – a África 
do Sul, com trocas comerciais 
no valor de 2543 milhões de 
dólares e a Índia com 1859 
milhões de dólares.
Moçambique, cujos princi-
pais produtos de exportação 
são o carvão para a Índia, o 
alumínio para os Países Bai-
xos e energia eléctrica e gás 
para a África do Sul, registou 
no ano em análise um défice 
comercial de 1931 milhões de 
dólares, resultante de expor-
tações no montante de 5012 
milhões de dólares e impor-
tações no valor de 6944 mi-
lhões de dólares. 
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ções como o Banco Nacional 
de Investimentos, Palomar, 
Credit Swisse, VTB Capital, 
E&Y, que actuaram como 
conselheiras no processo de 
reestruturação da dívida da 
EMATUM. A aplicação de 
500 milhões da dívida da 
EMATUM não foi claramen-
te justificada. Houve indica-
ções de que o valor beneficiou 
o Ministério da Defesa, mas 

não houve consistência nas 
explicações entre o Ministério 
da Defesa e o Ministério das 
Finanças, para além da grave 
sobreavaliação de activos com 
custos não justificados acima 
do custo real dos equipamen-
tos que chegaram a Moçambi-
que em cerca de 713 milhões. 
A par deste cenário, a exis-
tência de contas clandestinas 
não reveladas nos sistemas 
internos de contas em insti-
tuições bancárias nacionais 
usadas para transferir valo-
res para os bancos credores. 
Aliás, a EMATUM tinha 
uma conta no MOZABAN-
CO que usava para fazer pa-
gamentos ao Credit Suísse 
e os planos de negócios e os 
estudos de viabilidade pro-
jectavam uma receita com-
binada das três empresas 
de 2,3 biliões de dólares em 
2016. Contudo, naquele ano, 
as três empresas não tinham 
ainda qualquer receita, sendo 
que as suas obrigações com as 
dívidas dependiam efectiva-

mente da injecção de fundos 
pelo Estado moçambicano. 
As empresas moçambicanas 
envolvidas no escândalo das 
dívidas não reuniam as capa-
cidades para garantir o curso 
das operações. Até porque a 
ProIndicus não tinha facilida-
des de satélite, o que tornava 
o seu idealizado à sua volta 
inexequível. A EMATUM não 
tinha licenças para operar os 
navios de pesca e a MAM não 
tinha facilidades claras em 
Maputo. 
Mas como se isto fosse pouco, 
a intermediação da Palomar, 
uma empresa do grupo Pri-
vinvest, na tentativa de rees-
truturar as obrigações com a 
ProIndicus para o aumento 
do crédito sob garantia esta-
tal, incrementava o seu cus-
to de 622 milhões para 900 
milhões, mas a Credit Suis-
se referiria que a acção não 
avançou e nem foi feita uma 
avaliação para a assinatura 
de garantias que envolvem 
cerca de 1 bilião de dólares. 
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Entre os dias 28 de Outubro e 5 de Novembro assinala-se 
a Semana da Legalidade. Entre as principais actividades 
vimos, em Moçambique em particular, a realização de 
feiras de justiça, torneios desportivos, julgamentos em 
campanha, emissão de Bilhetes de Identidade, bem como 
a porta aberta para assistência jurídica ao cidadão. O que 
mais nos agradou foi a questão dos Bilhetes de Identidade. 
Este é um crónico problema. Sabemos nós que há pessoas 
que vivam anos e anos sem ter BI, mesmo aqui dentro 
da cidade de Maputo. Já nem digo nas províncias, onde 
é um problema grave ter este direito fundamental. Outro 
aspecto que também nos agradou foram os julgamentos 
em campanha. Isso permitiu a legalização da situação re-
clusória dos cidadãos detidos, porque mesmo gozando de 
presunção de inocência os reclusos têm ficado muito tempo 
nas cadeias à espera de julgamento. Agora esperamos que 
o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, 
indulte alguns cidadãos, geralmente nas vésperas de final de 
ano. Que assim seja, mas também ficamos zangados com o 
que foi noticiado há uns anitos. É que os presos que foram 
indultados voltaram a cometer crimes e foram recolhidos 
para as celas. Repisamos algumas palavras de Machatine 
Munguambe,  presidente do Tribunal Administrativo (TA), 
que disse ser necessário fazer uma reflexão sobre as palavras 
proferidas pelo Presidente Samora Machel sobre o respeito 
pelo povo. Vale a pena repetir o seguinte: queremos que 
em Moçambique haja respeito pela integridade das pes-
soas, respeito pela liberdade dos cidadãos, respeito pela 
vida e pelos bens do povo. Afinal, a palavra legalidade 
cientificamente encontra-se em que ciência. Para os que 
gostam de ciências jurídicas, conhecem muito bem 
isso. Recorrendo a cábula, legalidade é um atributo 
jurídico de qualquer acto humano ou pessoa jurídica 
que indica se é ou não contrário às leis, se está ou 
não dentro do permitido pelo sistema jurídico, seja 
expressamente ou implicitamente. 
Aqui, o papo está muito fora da justiça. O cineasta 
da velha guarda Chico Carneiro fala de gostar da 
aparência de Victor Raposo, actor e um dos fun-
dadores do Mutumbela Gogo. Carneiro faz uma 
proposta, alegando que gostaria de o ver a fazer 
uma longa-metragem a falar sobre as injustiças 
contra o povo moçambicano na cadeia. Raposo, 
alegre, contradiz a opinião, dizendo que prefere 
uma curta-metragem que fala da longa espera por 
BI pelos moçambicanos. Carneiro diz que vão 
sentar e desenhar uma pauta. 
A palavra legalidade é vocabulário dos juristas. 
Actul Laxmissicar, o homem que nos veste, 
troca um dedo de conversa com o filho de Urias 
Simango, Lutero Simango. Aqui não vale a pena 
prolongar a conversa, cheira a rescaldo político 
e não jurídico. 
Os antigos Procuradores da República de Mo-
çambique, Joaquim Madeira e o velho amigo 
António Namburete, claro que rebuscam algumas 
memórias do estágio actual da justiça e do passado. 
Conversa de juristas não dá para se meter, são bem 
afinados de verbo.
 Outrossim, o Provedor da Justiça, Isac Chande, 
mostra-se agastado com os ataques dos supostos 
homens armados da Renamo. O Comandante-Geral 
da PRM, Benedito Rafael, garante que estão a fazer 
a sua parte. Tendo dito que vão continuar a prender 
os que perturbam a ordem pública e caberá a justiça 
fazer a sua parte. Uma das acções é julgar e condenar 
a penas exemplares para desencorajar estes actos.   

Legalidade
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

Feliz aniversário chefe. Que 
Deus te abençõe rica e 

poderosamente. Dese-
jo-te que não te falte 
saúde, boa disposição, 
fé e paz, o que restou 
nesta dedicatória tu 
consegues. Continues 

assim chato no bom 
sentido. O que determina 

o sucesso das pessoas locais 
onde trabalham é a dedicação 

e eficiência com que conduzem as suas 
actividades profissionais e honestidade 
nas suas tarefas. Todas essas qualidades 
encontramos na maneira como executas o 
teu trabalho. Isso nos dá apenas a ideia da 
forma como tu conduzes a tua vida pessoal. 
Pessoas como tu têm o futuro garantido 
se souberem fazer destas qualidades uma 
referência em toda a sua vida. Lídia Cossa.

Hoje o dia acordou 
com uma lumino-

sidade diferente, 
talvez por ser 
d i a  d o  t e u 
aniversário . 
Desejo-te que 
o  a m o r  e  a 

alegria  este-
jam do teu lado 

e em todas as cir-
cunstâncias. És uma 

pessoa muito especial, considero até 
que estou abençoada por contar com a 
tua amizade, com o teu carinho. Tenhas 
um aniversário tão maravilhoso como 
tu. Feliz aniversário! 

Parabéns, querida! Parece 
que foi ontem que você 

nasceu e maravilhou 
o mundo com o bat-
er do seu coração, 
mas já passaram 
dois anos. Você se 
tornou uma me-
nina simples, linda 
e muito divertida. 

Sua alegria con-
tagia o coração de 

qualquer pessoa.
Tenho muito orgulho por 

você ser minha filha. Todos os dias acordo 
e agradeço a chance que a vida me deu. E 
só espero que continue sendo o palco para 
minha filha realizar seu papel principal. 
Curta muito seu aniversário, filhinha! Eu 
te adoro. Salazar Dias

Sircha

Reginaldo

Taynara 

Hortência 

Piedade

Saibas que o maior 
carrasco do ser hu-

mano é ele mesmo. 
Não sejas escravo 
dos teus pensam-
entos negativos. 
Libertas-te da 
pior prisão do 
mundo, o cár-
cere da emoção. 

O destino rara-
mente é inevitável, 

mas sim deves ter 
uma escolha. Escolha 

seres um ser humano consciente, 
livre e inteligente. A tua vida é mais 
importante do que todo o ouro do 
mundo. Mais bela que as estrelas, 
obra-prima do autor da vida. 
Parabéns!

Neste dia, o ideal seria 
falarmos das nos-

sas conquistas ao 
longo da vida, 
mas a amizade 
não é algo escrito 
no papel, pois o 
papel pode ser 
rasgado. Tam-

bém não é algo 
que pode ser escrito 

numa pedra, pois ela 
também pode quebrar-se. 

Porém, quando ela está escrita nos 
nossos corações partilhamos as 
nossas vivências e a nossa amizade 
dura para sempre. Desejo-te feliz 
aniversário e muitas bênçãos na 
tua vida!

Célia 

Espero que em cada ano 
adquiras novas forças 

e continues firme, 
vencendo sem-
pre todos os ob-
stáculos que te 
surgirem pela 
frente. Deus está 
do teu lado e terá 
sempre bênçãos 
para te dar. Por 

seres uma pessoa 
incrível mereces 

tudo de bom que esta 
vida tem para oferecer, 

colher bons frutos agora e no 
futuro. Que os anjos acampem sempre 
ao teu redor, iluminando a tua vida. 
Parabéns, sejas feliz em todos os anos 
da tua vida.

Silênia Nolasca  
Estamos juntos no dia-

a-dia para melho-
rar naquilo que 

trabalhamos, 
com a certeza 
de estarmos 
fazendo as 
coisas sem-
pre melhor. 
No nosso uni-

verso guarda-
mos as pessoas 

interessantes, 
algumas bastan-

t e especiais e tu és uma 
dessas. Isso nos deixa orgulhosos, 
porque nos sentimos ávidos de uma 
aprendizagem que tenha por base 
o conhecimento daquilo que vamos 
fazer. Feliz aniversário!

Há um ano tornei-me a 
mulher mais feliz do 

mundo. Foi no dia 
em que nasceste, 
meu amor, minha 
filha adorada. A 
minha vida gan-
hou um novo sen-

tido, as minhas 
preocupações pas-

saram a ser outras. 
Apenas desejo que 

continues crescendo forte e 
saudável, a felicidade que vivemos neste 
primeiro ano da tua vida continue em 
todos os anos. Feliz aniversário! Votos 
dos teus pais.



20 Magazine independente Terça-feira   |  12 de Novembro 2019 

cultura

Maputo respira cada vez mais Teatro 
Depois de dois festivais, Festival Internacional de Teatro de Inverno e Cenas Curtas, outros dois Festivais 
– Khu Phanda e Ahoje é Ahoje - realizados semana passada, mostram que Maputo respira cada vez mais o 

ar do teatro. 

Design & Afrotopias 
em Conferência 

A Cidade de Maputo vai conhe-
cer nos dias 14 e 15 de Novem-
bro, a edição inaugural da DE-
ZAINE Conference subordinado 
ao tema Design & Afrotopias. 
O evento é organizado pela DE-
SIGN Talk e conta com um pro-
grama rico e diversificado para 
celebrar e reflectir sobre Design.
 Mais de vinte (20) oradores 
influentes, dentre eles profes-
sores, designers de várias disci-
plinas, fotógrafos, ilustradores, 
artistas, videógrafos, gestores e 
outros agentes da indústria cul-
tural e criativa, são esperados 
durante os dois dias do evento 
no Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique para discutir temas 
como: design contemporâneo, 
indústria cultural e criativa, 
educação, inclusão, mercado, 
tendências e transformações glo-
bais.
A conferência nasce da cons-
ciência sobre o poder e a im-
portância do design em diferen-
tes vertentes; social, cultural e 
económica; e da necessidade de 
uma discussão cada vez mais 
ampla, franca e inclusiva sobre 
os diferentes problemas, desafios 
e soluções.
É a pensar no continente, nas 
transformações globais do sé-
culo, na possibilidade de criar 
um futuro ideal numa época em 
que a velocidade da tecnologia 
e da indústria se mostra cada 
vez mais crescente. É também 
a pensar na ideia de aldeia glo-
bal que desafia-nos a recriar e 
reinventar o conceito de iden-
tidade que, esta primeira edi-
ção da DEZAINE Conference 
tem como tema geral: Design & 
Afrotopias.
A conferência, que tem o nome 
da revista (DEZAINE), é or-
ganizada pela DESIGN Talk e 
pela Revista DEZAINE e con-
ta com apoio da Embaixada do 
Brasil através do Centro Cultu-
ral Brasil-Moçambique, pixel.ds, 
Firebox Creative, Dalima, 1991 
– Agência de design, Mapa das 
Artes, Let’s Print, Radio Uni-
versitaria da UEM, Literatas, 
Mbenga e PDI – Artes Criati-
vas.

Morna celebrada Património Cultural 
da Humanidade

Prémio Nobel atribuído a José Saramago 
estabelece pontes com outros países

Quem vê Cabo Verde vê as 
belas praias, vê Cesária Évo-
ra e ouve morna, este ritmo 
que lhes é típico e que fez da 
saudade do que fica quando 
nos vamos embora o barro de 
que se moldam novas vidas. 
A morna, que é um géne-
ro musical tradicionalmen-
te tocado com instrumentos 
acústicos, soando sempre ao 
balançar do corpo pelos mo-
vimentos leves das ondas do 
mar, como se as águas qui-
sessem ninar, está há poucos 
dias de ser celebrado Patri-
mónio Cultural da Humani-
dade pela UNESCO.
“Caros cabo-verdianos, tenho 
a sorte, a honra e o privilégio 
de vos comunicar que hoje o 
comité técnico dos peritos da 
UNESCO aprovou o dossier 
da morna a Património da 
Humanidade”, revelou ani-
mado Abraão Vicente, minis-
tro da Cultura de Cabo Ver-
de, na quinta-feira.
 No entanto, o ministro fez 
saber que a celebração com-
pleta ainda está refém da 

ratificação pelo Comité da 
UNESCO, o que se espera 
feito na primeira quinzena 
de Dezembro. Mas vários cír-
culos cabo-verdianos já o co-
meçam a celebrar. Djô Silva, 
o empresário que esteve por 
detrás do estrondo de Cesá-
ria Évora, disse, em conversa 
com o Jornal Público de Por-
tugal, que se trata de “um 
grande reconhecimento in-

ternacional para a música de 
Cabo Verde, representando 
muitos anos de trabalho de 
artistas, produtores e outros 
agentes, bem como dos nos-
sos compositores, escritores e 
poetas, que fizeram mornas 
extraordinárias.”
Além da morna, há nas ilhas 
cabo-verdianas outros géne-
ros como a coladeira, o batu-
co, o funaná ou a tabanka. 

No âmbito das celebra-
ções dos 20 anos de 
atribuição do Nobel da 
Literatura a José Sarama-
go, o Centro Cultural Por-
tuguês apresentou dois 
livros do autor intitulados  
“O Último Caderno de 
Lanzarote” e “O Conto da 
Ilha Desconhecida”, que 
culminaram com a atri-
buição do Prémio Nobel, 
ao estabelecer pontes 
com outras entidades e 
outros países.

Adelina Pinto

Os dois livros pu-
blicados foram 
apresentados 
pelo director 
da Fundação 

José Saramago, Sérgio Ma-
chado Letria. Trata-se de 
uma iniciativa conjunta da 
Porto Editora, da Fundação 
José Saramago e das herdei-
ras do escritor. À volta das 
actividades, a obra “O Conto 
da Ilha Desconhecida” origi-
nou uma adaptação teatral.
Sérgio Letria, na sua expla-
nação, disse que a Fundação 
José Saramago nasceu em 
2008, através de um grupo de 
pessoas que vêm a instituição 
a trabalhar através de pala-
vras e ideias. Todos que co-
nhecem a cidadania de José 
Saramago não permitiriam 
que a fundação trabalhasse 
apenas com a obra dele. Por-
tanto, a fundação trabalha 
em três áreas, nomeadamente 
cultura, direitos humanos e 

ambiente. 
“É simbólico ter-se a presen-
ça física do que resta dele, 
mas obviamente o mais im-
portente é a presença da 
obra dele, porque essa é que 
nos guia às palavras dos seus 
livros e das suas interven-
ções. Daí que um dos grandes 
objectivos da fundação é es-
tabelecer pontes com outras 
entidades e outros países.  
No Brasil há uma presença 
forte de Saramago, queremos 
que isso se faça sentir em 
muitos países”, desenvolveu 
Letria. 

Por outro lado, Letria disse 
que um dos livros que nos 
traz a Mocambique é “O Úl-
timo Caderno de Lanzarote”. 
José Saramago escreveu cin-
co cadernos, numa edição pu-
blicada na versão espanhola 
no ano de 1997, no prefácio 
o autor dizia “e talvez existe 
o caderno seis”. Mas, na ver-
dade é que com a atribuição 
do Prémio Nobel surgiu uma 
volta por completa. Nessa 
altura, aconteceu uma coisa 
fascinante, que nem o pró-
prio Saramago, nem os audi-
tores tiveram a possibilidade 

de estarem atentos a esse 
tipo de coisa. 
Para o director, o livro per-
mite conhecer um pouco me-
lhor José Saramago, porque 
muita gente tem uma curio-
sidade sobre a forma como 
o autor escreveu no dia que 
anunciaram o Prémio Nobel. 
“8 de Outubro em Porto, de 
Frankfurt, Prémio Nobel a 
hospedeira Teresa Cruz en-
trevista”.
José Saramago tornou-se o 
primeiro, até agora único, 
Prémio Nobel de Literatura 
em língua portuguesa. Agora, 
passadas duas décadas, uma 
série de iniciativas preten-
dem recordar esse momento 
histórico para a literatura em 
língua portuguesa, celebran-
do o prémio e o escritor que 
o recebeu. “O Último Ca-
derno de Lanzarote” (2018) 
é uma edição exclusiva de 
“O Conto da Ilha Desconhe-
cida”, 1ª edição datada de 
1997.
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Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 
em serviços de segurança patrimonial, 
para clientes de pequenos, médios e 
grande porte. A empresa presta servi-
ços em grandes Centros logísticos, In-
dústria, Transportadoras, Terminais 
Portuários, Farmacêutica, postos de 
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 
serviços de força de reacção rápida, vi-
sando responder a todas as urgências 
nos diferentes sectores, conforme a dis-
tribuição dos seus clientes com vista a 
reforçar os seus elementos de segurança, 
consoante as necessidades ou situações 
de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-
gurança signi� ca um conjunto de medi-
das preventivas que minimizam os riscos 
ou ameaças, cada vez mais frequentes 
nos grandes centros, aos quais estão ex-
postos os VIPs. Seja no âmbito pessoal, 
nas dependências da empresa ou em ro-
teiros habituais oferece aos empresários, 
executivos e seus familiares esquemas de 
prevenção para sequestro, roubos, furtos, 
assaltos, extorsões e outras formas de vio-
lência urbana. 

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501, 
Maputo – Moçambique  
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 

PUBLICIDADE
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Francisco dos Santos novo presidente da UDS
A União Desportiva do Songo (UDS) elegeu na semana passada o novo presidente da colectividade. Trata-se 
de Francisco António Xavier dos Santos, eleito com 105 votos dos sócios do clube, na Assembleia Geral que 

decorreu na Vila do Songo.desporto

O Desportivo de Maputo sa-
grou-se sexta-feira campeão 
de hóquei em patins, infrin-
gindo uma goleada ao Fer-
roviário por 6-0, em jogo de 
acerto da sétima jornada que 
marcou o fim da prova.
 O Desportivo de Maputo 
interrompe deste modo o ci-
clo vitorioso do Estrela Ver-
melha de Maputo, que tinha 
erguido o troféu nas últimas 
cinco edições, voltando às 
grandes conquistas 9 anos de-
pois. 
 Os alvi-negros foram cam-
peões com toda a justiça e 
demonstraram isso no emba-
te frente ao Ferroviário, onde 
foram claramente a melhor 
equipa durante todo o jogo. 
Saíram para o intervalo a 
vencer com dois golos de Ke-
vin Pimentel. Na segunda 
parte, Diego Pimentel, irmão 
de Kevin, também bisou. 
Pedro Pimentel Jr. e Rafito 
marcaram os restantes golos.  
Com mais este título, o Des-
portivo de Maputo chega aos 
16, destacando-se no ranking. 
O Estrela Vermelha de Ma-
puto soma 9 e o Ferroviário 
de Maputo 8. As extintas 
equipas da UFA e Mabor so-
mam 2 e 1, respectivamente.
A nível individual, Pedro 
Pimentel tornou-se no trei-
nador com mais títulos, 16, 
enquanto David Pimentel é o 
jogador com mais títulos, 14.
Classificação final: Despor-
tivo de Maputo 21pts; Estre-
la Vermelha de Maputo 18; 
Ferroviário de Maputo 15; 
Desportivo de Maputo B 4 e 
Académica 1.

Desportivo de Maputo 
campeão em hóquei 

Recandidato-me para terminar o 
meu projecto no basquetebol 
O actual elenco da Asso-
ciação de Basquetebol 
da Cidade de Maputo 
(ABCM), liderado por Rui 
Hélder, caminha gradual-
mente para o término 
do seu mandato. Em 
entrevista-balanço, Rui 
Hélder disse que preten-
de candidatar-se para a 
sua reeleição, garantindo 
que tudo vai depender da 
vontade dos clubes da 
cidade de Maputo. 

Alfredo Langa

S
enhor pre-
sidente da 
Associação 
de Basquete-
bol da Cidade 

de Maputo, quando é que 
termina o seu mandato?

- Já estamos a caminhar para 
o término do nosso mandato 
que vai até 15 de Janeiro do 
próximo ano. Foi nesta data 
que eu e o meu elenco toma-
mos posse. Agora, o que lhe 
posso dizer é que no próximo 
dia 17 de Dezembro teremos 
a Assembleia Geral Ordiná-
ria da Associação de Basque-
tebol da Cidade de Maputo, 
a mesma será electiva de no-
vos corpos gerentes da moda-
lidade.

Vai abondonar o barco ou 
pretende continuar?

-Obviamente que vou me re-
candidatar para a minha su-
cessão.

O que lhe motiva esta 
sua intenção de conti-
nuar?

-Não gosto muito da palavra 
eu, porque gosto de trabalhar 
em equipa. Estou satisfeito 
com o desempenho dos meus 
colegas. Achamos que ainda 

temos metas a alcançar.
Sobretudo aonde?
-Sobretudo no que diz respei-
to a formação.

Já conhece os seus rivais 
para a corrida eleitoral?

-Não, mas se existirem sabe-
remos. Quem vai decidir são 
os nossos filiados, se querem 
que continuemos ou vamos 
embora. A minha vontade 
está expressa e não escondo.

Segundo informações em 
nosso poder fala-se de 
Carlos de Lima...

Eu também ouvi que o Fer-
roviário de Maputo tem um 
candidato em manga, não co-
nheço o nome.

Mas conhece Carlos de 
Lima?

-(Risos...) Conheço, é um ac-
tor participativo na modali-
dade. O que eu sei é que ele 
é presidente do MozBasket. 
Estas coisas de eleições têm 
as suas nuances. Acredito 
que podem aparecer mais 

nomes a candidatar-se. Ago-
ra posso dizer que não tenho 
nada a temer. Vamos todos 
em busca de um resultado 
que passa por ganhar. Se eu 
perder será feita a vontade 
dos clubes. O importante é o 
basquetebol ganhar e não as 
pessoas.   

Podemos considerar que 
já está em pré-campa-
nha?  

-Não estou.

Já distribuíram o vosso 
manifesto eleitoral para a 
sua possível reeleição?

-O nosso manifesto já está 
pronto, mas temos de cum-
prir com os regulamentos. 
Vamos avançar quando a 
campanha iniciar.

Pode nos dizer as reali-
zações que marcaram o 
vosso mandato.

-A fechar o nosso ciclo de 
mandato da ABCM importa 

referir e dar a conhecer que o 
basquetebol teve uma outra 
dinâmica, sobretudo no que 
diz respeito a jogos, houve 
mais regularidade. A moda-
lidade voltou a ganhar noto-
riedade, pois aliciou parceiros 
que ajudaram a alavancar 
um basquetebol que estava 
a precisar de dirigentes com-
prometidos com a causa.

Que indicadores de de-
senvolvimento alcançou a 
ABCM?

-A ABCM melhorou a capa-
cidade de organizar e liderar 
processos de gestão de ins-
crição de atletas. Saímos da 
tradicional máquina de escre-
ver para o computador, ain-
da que amiúde a ABCM lute 
para estar na vanguarda da 
comunicação social. Esta ins-
tituição deixou de ter proble-
mas ligados com a instalação 
eléctrica. Melhoramos os sa-
lários dos funcionários.

O vosso mandato foi mar-
cado negativamente por 
falta de pagamento dos 

Rui Hélder, presidente da ABCM
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Mambas jogam 
esta quinta-feira
O seleccionador nacional 
Luís Gonçalves divulgou, na 
semana passada, as convo-
catórias dos Mambas, tendo 
em vista os jogos diante do 
Ruanda e Cabo Verde, refe-
rente a duas primeiras jor-
nadas de qualificação para 
o CAN-2021, a decorrer nos 
Camarões. Os Mambas jo-
gam esta quarta-feira no Es-
tádio Nacional do Zimpeto, 
frente ao Ruanda.  
Na convocatória, o destaque 
em termos de novidade é a 
chamada de Salomão, médio 
do Costa do Sol, e o regres-
so de Mexer e Clésio, que 
actuam na Europa, afigura-
-se como a grande novidade. 
Ambos estiveram ausentes 
devido a indisponibilidade fí-
sica.  
O combinado nacional come-
çou a preparar o veneno nes-
ta segunda-feira, com vista 
ao  primeiro jogo diante do 
Ruanda, logo após o térmi-
no da jornada do fim-de-se-
mana, tanto no Moçambola 
2019, assim como nos cam-
peonatos de proveniência dos 
jogadores convocados. 
Gonçalves disse que a sua 
equipa técnica fez um traba-
lho de scouting e observação 
dos jogadores convocados, 
bem como dos seus adversá-
rios para os jogos de 14 e 18 
de Novembro próximo, sendo 
que a preparação vai ter em 

conta o objectivo de chegar à 
vitória nos dois embates, sem 
descurar o potencial de cada 
um dos oponentes que conta 
com jogadores que actuam 
na Europa. 
“O primeiro jogo diante do 
Ruanda não é uma final, mas 
é para ganhar. Não esquecer 
que a qualificado tem seis jo-
gos, pelo que a equipa deve 
estar segura, serena e pro-
curar vencer sempre”, disse 
Luís Gonçalves.
Frisou ainda que “devemos 
errar menos, tacticamente. 
Devemos tentar o máximo 
possível para ficar à frente do 
Ruanda e Cabo Verde, por-
que sabemos que os Cama-
rões é o país organizador do 
certame. Na sua convocató-
ria, Luís Gonçalves chamou 

jogadores que estiveram au-
sentes da convocatória para 
o amigável com o Quénia, 
nomeadamente Mexer, Clésio 
e Kito. Promoveu a chama-
da de Salomão do Costa do 
Sol e deixou de fora o jovem 
Kamo Kamo, que evolui no 
Vitória de Setúbal, clube 
que contribui com o avança-
do Amâncio “Neymar” Ca-
nhemba. 
Eis a lista de jogadores cha-
mados por Luís Gonçalves: 
Guarda-redes: Guirrugo 
(União do Songo), Victor 
(Costa do Sol) e Franque 
(Ferroviário de Maputo);
Defesas: Mexer (Bordéus 
da França), Zainadine (Ma-
rítimo de Portugal), Ifren 

(União do Songo), Chico 
(Ferroviário de Maputo),  
Edmilson Dove (Cape Town, 
África do Sul), Reinildo (Lille 
FC, França) e Sidique (Des-
portivo Maputo);
Médios: Telinho (União do 
Songo), Kito (Ferroviário de 
Maputo), Salomão (Costa do 
Sol), Kambala (Baroka FC, 
África do Sul), Dominguez 
(Bidvest Wits, África do Sul) 
e Geny Catamo (Sporting de 
Portugal);
Avançados: Amâncio (Vi-
tória de Setúbal, Portugal), 
Witi (Nacional de Portugal), 
Clésio (FC Gabala, Turquia), 
Ratifo (1.CfR Pforzheim, da 
Alemanha), Luís Miquissone 
(União do Songo), Maninho 
(Ferroviário da Beira) e Re-
ginaldo (Shakthar).

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional

Voce que sofre de:

-Impotência sexual      
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis 
-Sífilis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem 
tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro 
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da 

Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 

18:horas.

Contactos:82-8050930/84-8050930
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Pormenor de uma partida de basquetebol  

árbitros. Porquê?

-É uma pura verdade. Pro-
curamos de forma incessante 
resolver os problemas ligados 
à arbitragem. Foi nota domi-
nante, apesar de reconhecer 
que há muito por fazer para 
que a estabilidade seja uma 
constante.
 Importa referir que conse-
guimos trazer apoios para a 
arbitragem, que trouxeram 
equipamentos para a classe e 
subsídios durante o campeo-
nato da cidade de Maputo.

Vimos o empresariado a 
aproximar-se do basque-
tebol. Qual foi o segredo?

-Não há nenhum segredo, o 
mais importante é aproximar 
ao empresariado e mostrar 
que este, apoiando o basque-
tebol, terá retorno. Tenho a 
destacar e agradecer a todos 
que apoiaram o basquetebol. 
Estamos satisfeitos. Ainda de 
forma experimental, tivemos 
a possibilidade de ter apoios 
para a área de formação, 
como a Taça Maputo que 
teve o nome de Copa Nutri-
ção. Tivemos a Engen/Tor-
neio interescolar que colocou 
escolas a competirem entre 
si. Igualmente fruto de acor-
dos, os clubes vencedores do 
campeonato da cidade conse-
guiram receber um dinheiro, 
que não importa referir nú-
meros.  

Vocês garantiram a 
política de prestação de 
contas. Tem algo a dizer?

- A política de prestação de 
contas foi a tónica dominan-

te durante quatro anos de 
mandato desta ABCM, algo 
que não acontecia há algum 
tempo. Foram realizadas de 
forma regular Assembleias 
Gerais que permitiram a aná-

lise e aprovação de contas, 
actividades e planos de cada 
temporada. Por isso, para a 
nossa satisfação os instru-
mentos foram todos aprova-
dos favoravelmente.
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Para assuntos 
Administrativos e 

Comerciais

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Maxaquene procura evitar que 
adeptos comprem banquinhos 
Na disputa da vigési-
ma oitava jornada do 
Moçambola a luta pelo 
título e manutenção 
continua acesa, um dos 
destaques da jornada 
foi a vitória do Maxa-
quene diante do Ferro-
viário da Beira, por uma 
bola, fazendo o clube 
alimentar o sonho de 
manutenção no Moçam-
bola do próximo ano.
No pelotão da frente 
temos o Costa do Sol e 
UDS, apontados como 
sendo verdadeiros can-
didatos ao título e não 
perderam pontos nesta 
referida jornada.

Alfredo Langa

Só faltam duas jor-
nadas, apesar de 
algumas equipas 
do  Moçambola 
ainda terem en-

tre um ou dois jogos em 
atraso. Nesta recta final 

da maior prova futebolísti-
ca do país, no Moçambola 
o maior destaque vai para 
quem será o campeão da 
prova e as cinco equipas 
que descem de divisão. 
Na praça pública e despor-
tiva o Maxaquene é a equi-
pa em destaque, por estar 
em risco de descer de divi-
são. Circulam mensagens, 
em forma de gozo, nas re-
des socias aconselhando os 
adeptos para comprarem 
banquinhos onde se podem 
sentar na segunda divisão.
A lutar contra os resul-
tados negativos, o Maxa-
quene deu um importante 
passo no seu objectivo de 
manutenção. Num jogo 

muito difícil venceu o Fer-
roviário da Beira por uma 
bola, mesmo assim ainda 
não saiu da linha do diabo. 
Ainda há mais dois jogos 
pela frente, que definirão 
quem fica ou desce de di-
visão. 
Olhando para a tabela 
classificativa, as formações 
do Baía de Pemba e Têxtil 
de Púnguè, essas já desce-
ram, vão apenas cumprir o 
calendário. 
As restantes equipas conti-
nuam a sonhar com a ma-
nutenção. As que matema-
ticamente são candidatas 
ao título são apenas duas 
equipas. A UDS venceu o 
Desportivo de Nacala, por 

2-1, e continua a sonhar 
com o título e o seu rival 
directo, o Costa do Sol, 
também não brincou em 
serviço, bateu o Chibuto, 
por 1-0. 
O Têxtil de Púnguè, já 
despromovido, empatou 
com a ENH a zero bolas. 
O Ferroviário de Nampula 
ganhou ao seu homónimo 
de Maputo, por 2-0. 
O Baía de Pemba perdeu 
frente ao Desportivo de 
Maputo, que já respira de 
alívio, relativamente à sua 
situação de permanência. 
Mas os alvi-negros terão de 
confirmar de vez nas duas 
últimas jornadas que fal-
tam. A Liga Desportiva de 

Maputo não aguentou e su-
cumbiu diante do Incomáti 
de Xinavane, por 3-0. 
O Ferroviário de Nacala 
também deu um passo gi-
gante rumo à manutenção. 
Recebeu e venceu o Textá-
frica de Chimoio, por 1-0. 
O Textáfrica de Chimoio 
quase que já garantiu a sua 
permanência, depois de al-
guns resultados oscilatórios 
na entrada da segunda vol-
ta. 
Classificação e pontuação:
 1º Costa do Sol 60 pontos, 
2º UDS 54, 3º Ferroviário 
da Beira 42, 4º Ferroviário 
da Beira 42, 5º Desporti-
vo de Maputo 39, 6º Tex-
táfrica de Chimoio 39, 7º 
Ferroviário de Nacala 38, 
8º Liga Desportiva 37, 9º 
ENH 37, 10º Incomáti 36, 
11º Ferroviário de Nam-
pula 35, 12º Chibuto 34, 
13º Desportivo de Naca-
la 33, 14º Maxaquene 33, 
15º Baía 25 e 16º Têxtil de 
Púnguè 21.  Entretanto, o 
Moçambola terá uma para-
gem de duas semanas para 
dar espaço aos jogos dos 
Mambas, diante do Ruan-
da e Cabo Verde, a contar 
para as eliminatórias de 
acesso ao CAN dos Cama-
rões em 2020.        


