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Negócios de Celso Correia 
agitam FRELIMO
Celso Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural e braço-direito 
do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, tornou-
-se alvo de ataques dos ad-
versários internos de Nyusi, 
em especial após o seu gru-
po de apoio na Frelimo ter 
vindo a promover a ideia de 
um terceiro mandato para 
o actual chefe de Estado. 
Segundo informações reco-
lhidas, alguns próximos de 
Nyusi têm visitado estrutu-
ras provinciais da Frelimo 
com o objectivo de promo-
ver a ideia do terceiro...
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Negócios de Celso Correia agitam FRELIMO

tro da Economia e Finanças, 
saindo da pasta da Energia 
e Recursos Naturais para 
substituir Adriano Maleia-
ne, nomeado Primeiro-Mi-
nistro, figura politicamente 
nula no sistema político. 
Max Tonela, um ex-quadro 
do SISE (serviço de infor-
mações) foi sugerido a 
Filipe Nyusi por figuras 
próximas do ex-PR Arman-
do Guebuza, entre eles 
Castigo Correia Langa, ex-
-ministro e membro do 
Comité Central do partido, 
entrando em ascensão po-
lítica desde 2015. Passou 
pela pasta do Comércio e 
Indústria e posteriormente 
assumiu a tutela da Ener-
gia e dos Recursos Naturais 

Celso Correia, ministro da 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural e braço-direito 
do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, tornou-
-se alvo de ataques dos ad-
versários internos de Nyusi, 
em especial após o seu gru-
po de apoio na Frelimo ter 
vindo a promover a ideia de 
um terceiro mandato para 
o actual chefe de Estado. 
Segundo informações reco-
lhidas, alguns próximos de 
Nyusi têm visitado estrutu-
ras provinciais da Frelimo 
com o objectivo de promover 
a ideia do terceiro mandato, 
sendo reportada a utilização 
de um meio aéreo colocado à 
disposição para esse efeito. 
Celso Correia é o membro do 
governo com mais poder me-
diático e responsável pela 
gestão de várias agências do 
governo dedicadas ao finan-
ciamento de projectos como 
o Fundo Nacional do Desen-
volvimento Sustentável, com 
cobertura nacional e finan-
ciado pelo Banco Mundial, a 
Agência de Desenvolvimen-
to do Vale do Zambeze e a 
Agência de Desenvolvimen-
to Integrado do Norte (ADIN). 
Politicamente, tem sido 
responsável pelas campa-
nhas eleitorais da Frelimo, 
com um papel-chave na 
obtenção de financiamento 
para as legislativas e pre-
sidenciais de Filipe Nyusi. 
Com a vasta reestruturação 
do governo, Celso Correia 
terá perdido estatuto na hie-
rarquia política do Governo, 
sobretudo com a nomeação 
de Max Tonela para minis-

to de Gestão das Participa-
ções do Estado (IGEPE) para 
avaliar as empresas partici-
padas pelo Estado e apoiar 
a estratégia de liquidação 
e venda desses activos. 
Vários outros candidatos 
revelaram condições mais 
fiáveis e melhor pontuação 
na relação “qualidade-pre-
ço”, elementos contorna-
dos pelo IGEPE na escolha 
da Intellica, optando pelo 
critério baseado nas “qua-
lificações do consultor”. 
O portfólio da Intellica como 
provedor de serviços ao Es-
tado tem crescido continu-
amente desde os tempos 
de Guebuza, tendo entre os 
seus clientes vários muni-
cípios, a Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH), 
diversos ministérios como 
o do Trabalho, Negócios Es-
trangeiros, Turismo (Insti-
tuto Nacional do Turismo), 
Pescas, Justiça, Agricultura, 
Ciência e Tecnologia, Trans-
portes e Comunicações, a 
Electricidade de Moçam-
bique (EDM), o Fundo de 
Investimento do Patrimó-
nio do Abastecimento de 
Água, o Supremo Tribunal e 
o Tribunal Administrativo, 
a Assembleia da República 
e a Agência de Desenvolvi-
mento do Vale do Zambeze. 
No crescimento do negócio 
da Intellica S.A. acumulam-
-se indícios de tráfico de 
influência e viciação de pro-
cessos de selecção a favor 
da empresa. Parte do mun-
do empresarial de Celso 
Correia, a Intellica acabou 
por tomar posição pública 

após um período de insta-
bilidade do ministério que 
despoletou queixas das 
multinacionais do sector 
presentes no país. A sua 
nomeação para a Economia 
e Finanças, em Março, per-
mite-lhe controlar directa-
mente dois ministérios, já 
que o novo ministro dos Re-
cursos Naturais e Energia, 
Joaquim Carlos Zacarias, 
ex-PCA do Instituto Nacio-
nal de Petróleo (INP), seu 
ex-subordinado, continua 
a responder a Max Tonela. 
A perda gradual de influ-
ência de Celso Correia (tbc 
“Tchecho”) resultou do seu 
próprio excesso de prota-
gonismo e ambição e dos 
seus antecedentes nos in-
teresses empresariais de 
Guebuza, ainda influente 
no partido e em confronto 
aberto com a ala de Filipe 
Nyusi actualmente no po-
der, transformaram Celso 
Correia num “alvo a aba-
ter” para os opositores de 
Filipe Nyusi.

O embaraço causado
pela Intellica
O caso envolvendo a consul-
tora Intellica constitui um 
embaraço crescente para 
Filipe Nyusi. Com dezenas 
de contratos com o Estado, 
a empresa viria a ser con-
tratada recentemente pelo 
Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de De-
sastres (INGD) para a gestão 
do sistema de contabilidade 
do Fundo de Gestão de Ca-
lamidades, pouco depois da 
sua contratação pelo Institu-

Com a vasta reestruturação do governo, Celso Correia terá perdido estatuto na 
hierarquia política do Governo, sobretudo com a nomeação de Max Tonela para 
ministro da Economia e Finanças, saindo da pasta da Energia e Recursos Naturais para 
substituir Adriano Maleiane, nomeado Primeiro-Ministro, figura politicamente nula 
no sistema político
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frase
O mundo pode ser um palco. Mas o elenco é um horror
- Oscar Wilde (1854-1900), escritor

A Intellica foi 
então criada 
com capitais 

integralmente 
moçambicanos, 

tendo como 
principal acionista 

a INSITEC, de 
Guebuza e Celso 

Correia. A 
informação 

disponível aponta 
para que o grupo 

INSITEC tenha 
“comprado” a 
parte da E&Y 
através do 

pagamento dos 
serviços de 
assessoria 
financeira 

ao Estado, fundos 
públicos
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em 19 de Maio, através de 
um comunicado. Denotan-
do intenção de salvaguar-
dar Celso Correia, a toma-
da de posição da Intellica 
é pouco esclarecedora em 
relação à posse do capital 
da empresa, cujas partici-
pações de capital perma-
necem por publicar, a par 
das alterações estatutárias. 
 
Ernst & Young (E&Y) 
Detida pela consultora Ernst 
& Young (E&Y) até 2006, 
a Intellica terá sido criada 
através de uma operação fi-
nanceira montada por Celso 
Correia, na altura no grupo 
INSITEC Capital S.A., de Ar-
mando Guebuza. A opera-
ção surge no contexto de 
reversão da Hidroecléctri-
ca de Cahora Bassa (HCB) 
para o Estado moçambi-
cano em 2007, operação 

que deveria ser suporta-
da por uma consultora. 
O facto da E&Y já ser consul-
tora da HCB tornou inviável, 
por incompatibilidade, que 
prestasse assessoria finan-
ceira na operação. Neste 
contexto, foi então decidi-
da a separação simulada da 
área de consultoria da E&Y, 
ao abrigo de uma alegada 
reestruturação da empresa, 
criando-se uma empresa 
aparentemente indepen-
dente (Intellica), que absor-
veu os recursos existentes 
na E&Y e que passou a dar 
cobertura financeira à ope-
ração de reversão da HCB. 
A Intellica foi então criada 
com capitais integralmen-
te moçambicanos, tendo 
como principal acionista 
a INSITEC, de Guebuza e 
Celso Correia. A informa-
ção disponível aponta para 
que o grupo INSITEC tenha 
“comprado” a parte da E&Y 
através do pagamento dos 
serviços de assessoria fi-
nanceira ao Estado, fundos 
públicos. Nesta operação, 
Armando Guebuza e o gru-
po INSITEC são suspeitos 
de terem recebido uma 
comissão de USD 50 mi-
lhões num negócio que ron-
dou os USD 700 milhões. 
A saída de Celso Correia 
da INSITEC, que tinha o BCI 
– Fomento como principal 
activo com cerca de 18% 
do capital do banco, é mo-
tivada pelo seu afastamen-
to de Armando Guebuza e 
a participação no governo 
de Filipe Nyusi, assumindo-
-se como um dos principais 
aliados do novo Presiden-
te da República, passando 
para o campo dos adver-
sários do seu antigo pro-
tector (Armando Guebuza). 
A degradação do grupo IN-
SITEC, sobretudo a partir de 
2010, reflectiu-se nas prin-
cipais participações empre-
sariais do grupo como o BCI, 
Cimentos de Moçambique 
(grupo Cimpor), CETA, Ca-

sino Polana e no projecto 
hidroecléctrico Mpanda 
Nkuwa (Redactor N° 6328, 
pág. 3). 
As participações do grupo 
foram então vendidas para 
pagar dívidas – entre estas 
a de EUR 40 milhões ao ban-
co português Caixa Geral de 
Depósitos. 

Em 2016, a Intellica foi 
vendida pela INSITEC a 
“investidores” moçam-
bicanos, passando assim 
das mãos de Celso Cor-
reia, via INSITEC, para 
Celso Correia, enquan-
to empresário e políti-
co, e novos parceiros. 

Fonte: AMI
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Osvaldo Petersburgo, um 
dos jovens políticos (31 
anos) apontados como 
mais promissores do par-

tido Frelimo, membro do 
Comité Central e actual 
secretário de Estado da 
Juventude e Emprego e no 
Governo deste 2015, esta-
rá, através da sua mulher, 
e do seu cunhado, Edgar 
Emanuel Ricardo, presente 
na segurança privada atra-
vés da Mueda Segurança 
Lda., recentemente contra-
tada por Petersburgo para 
a prestação de serviços de 
segurança em empreen-
dimentos na província do 
Niassa. 
Em causa está a construção 
e reabilitação de centros de 
formação profissional a car-
go do Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Labo-
rais Alberto Cassimo (IFPE-
LAC), tutelado pela Secreta-
ria de Estado da Juventude e 
Emprego. 
Petersburgo é originário 
de Quelimane, na provín-
cia da Zambézia. Foi pre-

Nova geração da FRELIMO 
Factura com o Estado

sidente do Conselho Na-
cional da Juventude (CNJ) 
entre 2009 e 2014 e lide-
rou anteriormente a Orga-
nização da Juventude Mo-
çambicana (OJM), o braço 
juvenil do partido Frelimo.
Foi consultor na Global Suny 
Corporation, administrador 
da Domus e funcionário do 
IGEPE, instituto responsável 
pela gestão das participa-
ções empresariais do Estado. 

A Mueda Segurança foi cria-
da em 2015, data da entrada 
de Petersburgo no governo 
como vice-ministro do em-
prego. 
Edgar Emanuel Ricardo 
surge formalmente como 
sócio principal de empre-
sas de câmbios, limpezas, 
entre outras, a que Peter-
sburgo estará também li-
gado.

Petersburgo 
é originário de 
Quelimane, na 
província da 
Zambézia. Foi 
presidente do 

Conselho Nacional 
da Juventude (CNJ) 

entre 2009 e 
2014 e liderou 

anteriormente a 
Organização 
da Juventude 

Moçambicana (OJM), 
o braço juvenil do 

partido Frelimo

Osvaldo Petersburgo

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal

Preços a partir de

65
MT

Fonte: AMI
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O estabelecimento e desen-
volvimento de um sistema 
interno de garantia da qua-
lidade no ensino superior, 
em Moçambique, requer o 
compromisso de todos com 
a qualidade e valores parti-
lhados, bem como a análise 
permanente e sistemática 
dos processos e resultados.

Para atingir a excelência, as 
instituições de ensino su-
perior têm que investir em 
equipamento, reforçar a 
capacidade do uso das tec-
nologias de informação e 
comunicação para a gestão 
de informação e dos pro-
cessos de avaliação e acre-
ditação, segundo sustentou 
Jeffy Mukora, especialista-
-residente na área de ava-
liação externa da qualidade 
no Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ).
Este pronunciamen-
to foi feito, quinta-feira 
(26Maio2022), em Maputo, 
durante a aula inaugural do 
Instituto Superior de Ges-
tão, Ciências e Tecnologias 
(ISGCT), uma unidade or-
gânica da Universidade Po-
litécnica, subordinada ao 
tema: “A questão da quali-
dade e promoção da cultura 
de qualidade no ensino su-
perior”. 
No âmbito da reflexão, com 
os estudantes e docentes 
da Universidade Politécni-
ca, Jeffy Mukora referiu que 
a qualidade da educação 
fornece a cada cidadão, que 
acede ao ensino superior, as 
capacidades de que neces-

Dicas para garantir 
qualidade nas instituições 
de ensino superior

sita para a auto-realização 
e a participação activa na 
promoção do desenvolvi-
mento sustentável do país, 
como cidadão e profissional 
competente, preparado para 
viver com dignidade, numa 
sociedade democrática, jus-
ta e de paz.
De acordo com aquele es-
pecialista, um requisito bá-
sico para o desenvolvimen-
to da cultura de qualidade 
é a existência, nas institui-
ções de ensino superior, de 
um sistema de avaliação 
permanente que forneça 
informações sobre as de-
mandas dos estudantes e 
identifique oportunidades 
de melhoria.
“Uma estratégia de comuni-
cação adequada é conside-
rada um pré-requisito para 
divulgar estratégias e polí-
ticas de qualidade, avaliar 
resultados e identificar os 
valores, crenças do pessoal, 
bem como o envolvimento 
de toda comunidade acadé-
mica na tomada de decisões 
da instituição”, frisou.
Por sua vez, o reitor da Uni-
versidade Politécnica, Nar-
ciso Matos, indicou que há 
sensivelmente dez anos 

que a questão da qualida-
de do ensino tem estado a 
preocupar a instituição que 
dirige: “A maior parte dos 
cursos da nossa oferta for-
mativa passou por um sis-
tema de avaliação, tendo 
sido todos aprovados. Nós 
submetemos voluntaria-
mente os cursos à avalia-
ção”, disse.
Este ano, segundo anunciou 
Narciso Matos, a universida-
de concluiu o processo de 
revisão curricular de todos 
os cursos, o que vai permi-
tir a correcção gradual das 
anomalias que tinham sido 
identificadas pelos próprios 
docentes e estudantes que 
passaram pelos referidos 
cursos.
Narciso Matos frisou ainda a 
realização periódica de cur-
sos de capacitação para do-
centes, em exercício, naque-
la Universidade, nos quais 
são ministradas disciplinas 
como Comunicação Oral e 
Escrita, Tecnologias de In-
formação e Comunicação 
e Metodologia de Pesquisa 
Científica, para que possam 
melhorar as suas competên-
cias.Uma estratégia 

de comunicação 
adequada é 

considerada um 
pré-requisito 
para divulgar 
estratégias e 
políticas de 

qualidade, avaliar 
resultados e 

identificar os 
valores, crenças do 
pessoal, bem como 
o envolvimento de 
toda comunidade 

académica na 
tomada de decisões 

da instituição

Ficha técnica
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A Fundação Jacob Zuma re-
agiu, na passada sexta-feira 
(27 de Maio), ao chumbo do 
pedido especial do seu pa-
trono, pela presidente do 
Supremo Tribunal de Apela-
ção Mandisa Maya.
A Fundação diz acreditar 
que Mandisa Maya errou ao 
negar o pedido de reconsi-
deração da decisão do ple-
nário do Supremo Tribunal 
de Apelação que por sua 
vez rejeita a apreciação da 
decisão de manter o procu-
rador Billy Downer no caso 
de corrupção que envolve o 
ex-presidente.
O porta-voz da Fundação 
Jacob Zuma, Nzawenele 
Manyi, manifestou o descon-
tentamento da sua organiza-
ção, sublinhando que “não 
estamos realmente felizes 
com esta decisão. Achamos 
que existem circunstâncias 
excepcionais que deveriam 
ter tido em conta. Julgamos 
que a juíza [Mandisa Maya] 
errou”.
Literalmente Manyi disse 
que a luta continua, ao as-
segurar que já esta semana 
a Fundação vai desencadear 
novas diligências em torno 
do processo, porque ainda 
há espaço para o prossegui-
mento da batalha judicial.
O passo a seguir, de acordo 
com o ordenamento jurídico 

sul-africano, é Zuma bater à 
porta do Tribunal Constitu-
cional, agora dirigido pelo 
juiz Raymond Zondo. 
Aparentemente as hipó-
teses de sucesso de Zuma 
são remotas, porque foi 
justamente Zondo quem 
desmascarou o octogenário 
político (Redactor N 6329, 
pág. 4), através da comissão 
de inquérito que investiga 
a grande corrupção, exacta-
mente durante o tempo em 
que Zuma era chefe de Esta-
do sul-africano.
Procuradoria saúda decisão 
de Mandisa Maya
Outro sinal da probabilidade 
acrescida de Zuma sair der-
rotado neste esforço é que 
a procuradoria sul-africana 
apareceu a saudar a decisão 
de chumbar o requerimen-
to do antigo presidente da 
República promovido por 
Maya.
O porta-voz da procurado-
ria, Mthunzi Mhaga, diz que 
o chumbo de Maya abre 
portas para o arranque do 
julgamento em Agosto pró-
ximo. 
“Estamos confiantes de 
que prosseguiremos com 
o assunto e vamo-nos opor 
a qualquer outro recurso”, 
prometeu Mhaga.

Crescimento mundial reduzido em metade
O crescimento económico mundial será reduzido em cerca de 
metade este ano, face ao exercício anterior, tendo em conta os 
riscos ligados com a guerra na Ucrânia e a pandemia na China, 
numa altura em que os bancos centrais estão mais exigentes 
quanto à política monetária. 
O Morgan Stanley prevê um crescimento de 2,9%, depois dos 
6,2% do ano passado. Apenas a Índia e o Japão, entre as grandes 
economias, não terão abrandamentos tão marcados.

G7 garante combate à inflação
Os bancos centrais dos países do G7 mostram-se determinados 
a combater a ameaça que representa a inflação, de acordo com 
informação veiculada pelo Banco Central Europeu. A principal 
ameaça, no curto prazo, é precisamente a inflação e os bancos 
centrais têm a responsabilidade de controlarem essa ameaça. 
Neste momento, a taxa de inflação da Zona Euro (7,4%) está 
muito longe do nível de dois pontos percentuais estabelecido 
pelo BCE.
Integram o chamado G7 os sete países mais industrializados do 
mundo, designadamente Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 
França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia 
também esteja representada

PIB do G7 recua uma décima
O PIB do conjunto dos países do G7 registou um recuo de uma 
décima no primeiro trimestre.
Foi a primeira descida desde o primeiro trimestre de 2020, so-
bretudo devido aos problemas que se colocam nas cadeias de 
abastecimento. 
De acordo com a OCDE, aqueles problemas têm penalizado so-
bretudo o comércio dos Estados Unidos, do Japão e do Reino 
Unido. 
No último trimestre do ano passado, o PIB do G7 cresceu 1,2%. 
A maior quebra do
PIB teve lugar nos Estados Unidos (0,4%).

Rússia à beira de uma forte contração
O crescimento do PIB russo abrandou no primeiro trimestre, ten-
do-se fixado em 3,5%, o que compara com os 4% dos três ante-
riores. Certo é que ainda não estão contabilizadas as consequên-ão estão contabilizadas as consequên-contabilizadas as consequên-
cias da operação especial militar russa em marcha na Ucrânia. 
Na realidade, as sanções impostas a Moscovo já se começam a 
sentir. Sobretudo na indústria e no consumo. Os analistas esti-
mam que o recuo possa superar os 10%, ainda este ano.

EUA reconhece risco de recessão
A Administração norte-americana reconhece que há riscos de recessão, 
perante a elevada taxa de inflação com que se defronta o país. 
O Governo reconhece que há sempre riscos, tendo em conta os 
desafios globais e as medidas de política monetária adotadas 
para fazer face à inflação, a mais alta desde o início da década 
de oitenta. 
A Fed manteve durante dois anos as taxas de juro, mas já proce-
deu a duas subidas consecutivas para conter os preços.
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