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As penas dos condenados e os 
motivos para absolver os oito
Efigénio Baptista, juiz do 
caso das dívidas ocultas, o 
maior caso de corrupção da 
história de Moçambique, 
condenou seis dos 19 ar-
guidos a 12 anos de prisão, 
a pena mais alta atribuída 
esta quarta-feira no sétimo 
e último dia de leitura da 
sentença em Maputo.
Outros quatro arguidos foram 
condenados a 11 anos de pri-
são e um foi sancionado com 
10 anos, a pena mais baixa.
Tal como já havia sinalizado 
dias antes, oito dos réus fo-
ram absolvidos.
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As penas dos condenados e os motivos para absolver os oito

dívidas ocultas, envolvendo 
os estaleiros Privinvest.
Igualmente condenados a 12 
anos foram Teófilo Nhangu-
mele, um dos mentores do 
projecto, e Bruno Langa, ami-
go pessoal e parceiro empre-
sarial de Ndambi Guebuza.

Efigénio Baptista, juiz do 
caso das dívidas ocultas, o 
maior caso de corrupção da 
história de Moçambique, 
condenou seis dos 19 argui-
dos a 12 anos de prisão, a 
pena mais alta atribuída esta 
quarta-feira no sétimo e últi-
mo dia de leitura da senten-
ça em Maputo.
Outros quatro arguidos foram 
condenados a 11 anos de pri-
são e um foi sancionado com 
10 anos, a pena mais baixa.
Tal como já havia sinalizado 
dias antes, oito dos réus fo-
ram absolvidos.
Entre os condenados com 
12 anos estão duas figuras 
próximas do ex-Presidente 
Armando Emílio Guebuza, o 
filho Ndambi e o antigo con-
selheiro Renato Matusse.
Entre outros crimes, o tribu-
nal considerou provado que 
foram subornados para faci-
litar encontros com o antigo 
Presidente moçambicano e 
influenciar a aprovação do 
projecto de proteção costei-
ra usado para a angariação 
do dinheiro que alimentou as 

prietário de uma empresa de 
construção civil usada pelo 
casal Leão para lavagem de 
dinheiro.
Cipriano Mutota, director 
do Gabinete de Estudos do 
SISE e um dos precursores 
do projecto de proteção cos-
teira, recebeu a pena mais 
baixa, de 10 anos de prisão.
Parte dos arguidos já acu-
mula tempo de prisão desde 
que se iniciaram as deten-
ções, em fevereiro de 2019.
Do lado das absolvições es-
tão oito arguidos.
O tribunal absolveu Elias 
Moiane, sobrinho de Maria 
Inês Moiane, que era acu-
sado de ter ajudado a tia a 
branquear dinheiro, e ilibou 
também Mbanda Anabela 
Duque Henning e Cremildo 
Manjate.
A primeira, irmã e parceira 
de negócios de Ângela Leão, 
era apontada na lavagem de 
dinheiro do casal Leão, sen-
do que Cremildo Manjate foi 
visado por ter vendido um 
terreno.
Igualmente ilibados foram 
Zulficar Ahmad e Sidónio 
Sitoe, por não ter ficado pro-
vado envolvimento na circu-
lação do dinheiro envolvido 
no escândalo.
O tribunal absolveu ainda 
arguidos ligados a uma casa 
de câmbios: Khessaujee Pul-
chand, Naimo Quimbine e 
Simione Mahumane.
“O tribunal concluiu que, 
por tudo o que ficou de-
monstrado nos autos, não 
se mostraram verificados 
os elementos essenciais do 
tipo de ilícito de que vinham 
pronunciados”, referiu Efi-
génio Baptista.

Do lado do Serviço de Infor-
mações e Segurança do Es-
tado (SISE), o juiz condenou 
a penas de 12 anos Gregório 
Leão, antigo director-geral 
do SISE, bem como António 
Carlos do Rosário, antigo di-
rector da Inteligência Econó-
mica do SISE.
O juiz considerou provado que 
os arguidos formaram um “gru-
po criminoso para se apodera-
ram dos recursos do Estado”, 
cometendo “vários crimes”.
Durante a leitura da senten-
ça, que durou sete dias, o 
juiz visou de forma mais dura 
Ndambi Guebuza, conside-
rando que foi provado que 
recebeu 33 milhões de dó-
lares norte-americanos para 
“mover influência” junto do 
pai, Armando Emílio Guebu-
za, na altura Presidente da 
República de Moçambique.
Outros quatro arguidos fo-
ram sancionados com 11 
anos de prisão.
É o caso de Maria Inês Moia-
ne, secretária particular do 
antigo Presidente Guebuza, 
que o tribunal condenou por 
receber subornos para faci-
litar encontros com o antigo 
Chefe de Estado.
Ligado à secretária, recebeu 
também uma pena de 11 
anos Sérgio Namburete, por 
ter vendido um terreno a Ma-
ria Inês Moiane, num negócio 
considerado como parte de 
um esquema de lavagem de 
dinheiro.
Ângela Buque Leão, mulher 
de Gregório Leão (dirigente 
do SISE condenado), foi san-
cionada com 11 anos, con-
siderando-se provado que 
recebeu subornos em nome 
do marido, recebendo igual 
pena Fabião Mabunda, pro-

Entre os condenados estão duas figuras próximas do ex-Presidente Armando Emílio 
Guebuza, o filho Ndambi, o antigo conselheiro Renato Matusse e Ângela Buque Leão, mulher 
de Gregório Leão (Serviço de Informações e Segurança do Estado - SISE)
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O juiz das dívidas ocultas de 
Moçambique condenou ainda 
Nambi Guebuza e dois outros 
arguidos ao pagamento de 
uma indemnização de mais 
2,8 mil milhões de dólares 
norte-americanos. 
Efigénio Baptista condenou 

“solidariamente” ao paga-
mento daquele valor, a fa-
vor do Estado moçambicano, 
Ndambi Guebuza e os antigos 
director-geral dos Serviços 
de Informação e Segurança 
do Estado (SISE) Gregório 
Leão e director da Inteligên-
cia Económica daquela enti-
dade António Carlos do Ro-
sário. 
Os três já tinham estado no 
grupo com penas mais pesa-
das na lista de penas lida mo-
mentos antes pelo juiz, com 12 
anos de prisão cada um.
Seguiu-se a leitura da deci-
são sobre o pedido cível feito 
pelo Ministério Público, com o 
juiz a anunciar o montante da 
indemnização.
O valor exigido àqueles três ar-
guidos é equivalente aos USD 
2,7 mil milhões acrescidos de 
juros que o tribunal assumiu 
como correspondentes aos su-
bornos que os arguidos recebe-
ram e aos danos patrimoniais 
sofridos pelo Estado moçambi-
cano, com a contratação das dí-
vidas ocultas - contraídas junto 
dos bancos Credit Suisse e o rus-
so VTB com garantias soberanas 
a rondar aquele montante.
O juiz Efigénio Baptista justifi-
cou o pedido de indemnização.
Considerou que a conduta dos 
arguidos provocou prejuízos 
ao Estado moçambicano, ori-
ginando o “endividamento e 

Indemnização a ser 
paga por Guebuza, 
Leão e do Rosário
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bloqueio da ajuda dos parcei-
ros internacionais a um país 
pobre e com cidadãos caren-
ciados”, na sequência das dí-
vidas ocultas. 
Ndambi Guebuza, António 
Carlos do Rosário e Gregório 
Leão fazem parte dos 11 ar-
guidos condenados esta quar-
ta-feira a penas de prisão pelo 

seu envolvimento no caso das 
dívidas ocultas.  
Ainda no plano cível, o juiz or-
denou que oito dos arguidos 
condenados à prisão devolvam 
o valor dos subornos que rece-
beram, ficando isentos do res-
sarcimento dos danos incorri-
dos pelo Estado moçambicano. 

  Namdbi Guebuza, um traficante de influencia, segundo o juiz Efigenio Baptista
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Ndambi vai recorrer 
da sentença

Ndambi Guebuza, filho do 
ex-Presidente moçambica-
no Armando Guebuza, vai 
recorrer da sentença que lhe 
foi aplicada esta quarta-feira 
(ver págs. 1, 2 e 3 desta edi-
ção).
Este posicionamento foi 
anunciado minutos depois 
de conhecida a sentença por 
Isálcio Mahanjane, advoga-
do de Ndambi Guebuza e de 
outros três arguidos no pro-
cesso sobre as dívidas ocul-
tas.
“Vamos recorrer”, referiu o 
causídico, à margem de um 
intervalo na leitura da sen-
tença, em Maputo.
“Não concordo, porque há 
uma disparidade entre os 
factos apurados nos autos 

e, sobretudo, no julgamen-
to” e “um problema de con-
formidade deles com a lei”, 
acrescentou Mahanjane, co-
mentando sobre a sentença 
tida por alguns causídicos 
como “excelente” e “emi-
nentemente pedagógica”.
Ou seja, “por aquilo que se 
produziu e foi a acusação, os 
meus constituintes não têm 
nada a ver com isto que se 
disse”, disse o advogado de 
Ndambi Guebuza, António 
Carlos do Rosário, ex-direc-
tor da inteligência econó-
mica nos serviços secretos 
moçambicanos (SISE), Inês 
Moiane, secretária particular 
do antigo Presidente Gue-
buza e seu sobrinho Elias 
Moiane.
O julgamento e as conde-
nações são “uma campanha 
de perseguição política”, 
insistiu Mahanjane, dizendo 
que a acção “visa o pai do 
Ndambi”, o ex-Presidente 
Guebuza.
“Eu não tenho dúvida: o pla-
no é mesmo o presidente 
Guebuza, não é outra coisa”, 
sublinhou.
Os clientes de Isálcio 
Mahanjane tiveram sortes 
diferentes no maior caso de 
corrupção em Moçambique.
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As empresas 
devem ser 
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existirem algumas 
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comerciais que 
já estão abaixo 

dos 40% 

O Fundo de Investimento e 
Património de Abastecimen-
to de Água (FIPAG) pretende 
mobilizar cerca de USD 250 
milhões para financiar pro-
jectos de expansão e me-
lhoria do abastecimento do 
precioso líquido na Área Me-

tropolitana de Maputo e nas 
províncias de Gaza e Inham-
bane.
Igualmente, está em pers-
pectiva um investimento 
de 180 milhões de dólares 
norte-americanos nas pro-
víncias de Maputo e de Cabo 
Delgado. Nesta última, será 
dada prioridade ao distrito 
de Mueda, onde será cons-
truída uma barragem com 
vista à melhoria do abasteci-
mento de água a Montepuez 
e à cidade de Pemba.
A par disso, serão imple-
mentados nas cidades de 
Quelimane, Beira e Chimoio 
projectos de abastecimento 
de água, avaliados em cerca 
de 80 milhões de dólares, fi-
nanciados pelo Banco Euro-
peu de Investimento.
Estes dados foram avança-
dos pelo director-geral do 
FIPAG, Victor Tauacal, na ce-
rimónia de encerramento da 
Reunião Nacional de Balan-
ço e Planificação da institui-

sociedade & negócios

FIPAG anuncia prioridades para 
abastecimento de água ao País

ção, que decorreu nos dias 5 
e 6 de Dezembro último, na 
cidade de Maputo.
Na ocasião, Victor Tauacal 
considerou satisfatório o 
desempenho do FIPAG, que 
cumpriu, até ao momento, 
85% do Plano Quinquenal 
do Governo (PQG), concre-
tamente no que diz res-
peito ao abastecimento de 
água.
“Só nos faltam 15% para 
cumprirmos a meta, e as 
perspectivas são boas. Te-
mos projectos do Banco 
Mundial, que vão ser imple-
mentados em Pemba, Beira 
e Tete, e pensamos que vão 
estar concluídos no próximo 
ano (2023)”, disse o direc-
tor-geral.
Em 2023, o FIPAG espera, 
ainda, consolidar o qua-
dro de gestão delegada de 
modo a tornar sustentáveis 
as sociedades comerciais re-
cém-criadas, que passarão a 
integrar o sector privado na 
sua estrutura.
“As empresas devem ser 

auto-sustentáveis, o que 
passa por reduzir as perdas, 
que é o nosso foco. Neste 
momento, as perdas estão 
na ordem dos 47%, apesar 
de existirem algumas so-
ciedades comerciais que já 
estão abaixo dos 40%”, re-
alçou.
Ainda no que diz respeito 
à sustentabilidade das so-
ciedades comerciais, Victor 
Tauacal apelou à rentabili-
zação do negócio, bem como 
ao aumento do ritmo de fac-
turação e cobrança.
“É necessário efectuar a co-
brança de todas as dívidas 
(comerciais, domésticas e de 
instituições públicas), pois, à 
medida que cobramos as dí-
vidas, reduzimos as perdas e 
aumentamos a facturação e 
cobrança. Assim, estaremos 
a rentabilizar o nosso negó-
cio e passamos a ter fundos 
próprios para investir na ma-
nutenção e reparação”, su-
blinhou o director-geral do 
FIPAG.

frase
Ter experimentado muitas coisas ainda não quer dizer que 
se tem experiência
- Marie Eschenbach (1830-1916), escritora

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/
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É crescente o número de 
mulheres que está a integrar 
as fileiras dos grupos 
armados que há cinco anos 
actuam em vários distritos 
de Cabo Delgado, Norte de 
Moçambique, de acordo 
com uma fonte próxima do 
Governo moçambicano.
Este facto foi admitido pu-
blicamente por Mariazinha 
Niquice, secretária-geral da 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), ala femi-
nina do partido Frelimo, que 
governa Moçambique desde 
que o país se tornou inde-
pendente de Portugal em 
Junho de 1975.
Mariazinha Niquice refe-
riu que a “preocupação” é 
acrescida quando se consta-
ta que algumas destas mu-
lheres assumem papel de 

liderança nas hostes dos in-
surgentes e desempenham 
um papel activo na mobi-
lização de novos membros 
para engrossar as fileiras 
dos combatentes.
“Mulheres, vamos reflec-
tir. O recrutamento está a 
acontecer em todo o país”, 
alertou Mariazinha Niquice, 
falando esta terça-feira em 
Pemba, capital de Cabo Del-
gado, para uma plateia com-
posta maioritariamente por 
membros da agremiação 
que dirige.
Aquela dirigente partidária 
exortou as mulheres mo-
çambicanas a agudizarem 
a vigilância e reforçar a co-
laboração com as Forças de 
Defesa e Segurança para 
neutralizar os atacantes.

Cresce o número de 
mulheres nas fileiras 
dos insurgentes
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