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zer uma revisão dos termos con-

tratuais destas empresas e, neste 

contexto de reduzidos recursos 

financeiros por causa das dívidas 

ocultas, era uma grande opor-

tunidade que o país teria para 

alargar um pouco mais a sua base 

tributária”, considera Inocência 

Mapisse, para quem os benefícios 

fiscais que o país está a conceder 

aos megaprojectos da indústria 

extractiva não fazem sentido.

“Com certeza não fazem 

O 
tema não é novo, mas 
volta à ribalta pelo mo-
mento económico difícil 
que o país atravessa. E 

não é para menos. O país está a 

perder avultadas receitas fiscais 
na indústria extractiva por causa 
de excessivas isenções fiscais. É 
Moçambique e os moçambica-
nos a serem os grandes perdedo-
res de recursos que foram coloca-
dos ao serviço do grande capital 
multinacional.

A descoberta de enormes reservas 
de recursos minerais alimentou 
expectativas de um futuro melhor 
para o país. Verdade, porém, é 
que, os recursos, alguns em explo-
ração há aproximadamente duas 
décadas, não estão a ter os devi-
dos retornos fiscais para o país. 
O primeiro projecto de explora-
ção de gás natural no país, inicia-
do em 2000, em Pande e Temane, 
na província de Inhambane, pela 
petroquímica sul-africana Sasol, 
é o exemplo de como os recursos 
naturais do país foram colocados 
ao serviço do capital multinacio-
nal em detrimento do desenvolvi-
mento do país.
Um estudo do Centro de Inte-
gridade Pública (CIP), uma or-
ganização não-governamental 
que trabalha nas áreas de trans-
parência, integridade e boa gover-
nação, revelou, em 2013, que, nos 
primeiros 10 anos do projecto, o 
Estado moçambicano, que deve-
ria ter encaixado cerca de USD 
1000 milhões, só arrecadou USD 
50 milhões.
Em contrapartida, a Sasol, que 
explora o gás, registou, no mes-
mo período, receitas na ordem de 
USD 8 mil milhões.
A exploração de areias pesadas 
no actual distrito de Larde [antes 
Moma], pela Kenmare, é outro 
exemplo gritante de como as ri-
quezas nacionais não estão a be-
neficiar o país.
Uma pesquisa de Agosto últi-
mo, também do CIP, apurou que, 
entre 2011 e 2018, os benefícios 
fiscais à Kenmare, que a organi-
zação os considera excessivos, re-
sultaram em prejuízos ao Estado 
em, pelo menos, 1.5 mil milhões 
de meticais. 
Mas a Sasol e a Kenmare são ape-
nas exemplos de como a indústria 
extractiva nacional, com jogado-
res de peso como as gigantes Vale 

[carvão em Tete] e Montepuez 

Ruby Mining (rubis de Monte-

puez, Cabo Delgado), estão ao 

serviço do capital internacional.

Pela pátria amada
Numa altura em que o país está a 

braços com a maior crise econó-

mico-financeira de sempre, pre-

cipitada pelas chamadas dívidas 

ocultas, um escândalo de cerca de 

USD 2 mil milhões feito ao ar-

repio da legislação na governação 

Guebuza, uma devida tributação 

aos megaprojectos da indústria 

extractiva é vista como uma das 

saídas para financiar o défice do 

Orçamento do Estado.

Aliás, essa é considerada, em 

meios autorizados, como a me-

lhor estratégia para fazer face ao 

bloqueio nos mercados financei-

ros internacionais, ao invés do 

endividamento público interno 

que, no fim, atrofia a economia 

nacional.

É que, ao recorrer à banca interna 

para se financiar, o Governo aca-

ba retirando os mesmos recursos 

que o sector privado precisa para 

fazer a economia andar.

Só para elucidar, anualmente, o 

Governo moçambicano busca, na 

banca interna, entre USD 300 a 

USD 350 milhões. Ora, calcula-

-se que esse seja o potencial de 

receitas fiscais que se poderia 

buscar anualmente nos megapro-

jectos, grande parte dos quais do 

complexo mineral e energético. 

É preciso sublinhar que, para 

além dos projectos da indústria 

extractiva, outros megaprojectos 

no país beneficiam de excessivas 

isenções fiscais, caso da Mozal.

Facto, porém, é que os megapro-

jectos da indústria extractiva, o 

principal sector que move a eco-

nomia moçambicana, são a maio-

ria a beneficiar das largas isenções 

fiscais, consideradas pela crítica 

como redundantes.

O Governo conferiu almofadas a 

esses projectos desde o início, em 

finais do século passado e início 

do século XXI, com o argumento 

de que eram necessários incenti-

vos para tornar o capital interna-

cional interessado em investir em 

Moçambique. 

Mas os incentivos foram tão 

excessivos que levaram certos 

sectores a defenderem que eles 

justificam a penetração, nesses 

empreendimentos internacionais, 

das elites locais, todas elas ligadas 

ao Governo da Frelimo.

Trata-se de isenções que vão 

desde o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) até ao im-

posto sobre produção, passando 

pelo Imposto sobre o Rendimen-

tos de Pessoas Colectivas (IRPC). 

A isenção no pagamento do IVA, 

por exemplo, é um dos principais 

benefícios que o Governo vem 

concedendo às empresas desde 

os primeiros projectos até aos úl-

timos contratos assinados na 5ª 

ronda. 

Sucede que os projectos da indús-

tria extractiva são, por excelência, 

investimentos de capital intensi-

vo, o que significa que movimen-

tam avultadas somas de dinheiro. 

Só que esse dinheiro é quase todo 

aplicado no estrangeiro, na com-

pra de bens de capital como ma-

quinarias e outros equipamentos 

cuja importação está, no entanto, 

isenta do IVA. 

 “São desnecessários” 
– Castel-Branco
Carlos Nuno Castel-Branco é 

uma autoridade para falar sobre 

o assunto. O economista defen-

de a renegociação dos contratos 

dos megaprojectos desde os anos 

2000. Aliás, foi o tema da sua tese 

de doutoramento. Por isso, já tem 

opinião formada: “nós estamos a 

dar incentivos às multinacionais 

que são redundantes, ou seja, 

desnecessários para aquilo que as 

multinacionais fazem”, defende. 

Para o economista, é preciso que 

os recursos beneficiem o máximo 

possível ao país, o que, para ele, 

não é possível com incentivos re-

dundantes. 

Carlos Nuno Castel-Branco ex-

plica que, eliminando-se os re-

dundantes incentivos fiscais, o 

Estado pararia o endividamento 

público doméstico ou, pelo me-

nos, travá-lo-ia significativamen-

te e os recursos que hoje busca na 

banca seriam investidos em áreas 

como infra-estrutura e diversifi-

cação da base produtiva, benefi-

ciando o sector privado, os traba-

lhadores e o povo, em geral.  

E se o Estado travasse o endivida-

mento público doméstico, prosse-

gue, os bancos, que hoje têm na 

dívida pública o principal negócio 

[80% das transacções da bolsa de 

valores são títulos de dívida pú-

blica] tinham de ir à procura de 

negócio.

“Então, este processo pode fazer 

com que o sistema financeiro fi-

que mais ligado à actividade pro-

dutiva de pequena e média escala. 

Portanto, não é só um problema 

de dizer que vamos tirar dinheiro 

das multinacionais, são também 

as implicações que isso tem na 

maneira como se estrutura o sis-

tema financeiro doméstico”, disse 

o Professor, para quem é preciso 

renegociar os contratos.

Para Castel-Branco, com o siste-

ma de endividamento doméstico, 

o Estado contribui para tornar o 

sistema financeiro doméstico mais 

especulativo ainda. Um sistema 

financeiro especulativo cujo se-

gundo negócio, depois do da dí-

vida pública, é o do crédito para o 

consumo de bens duráveis [como 

casas e carros de luxo] das classes 

mais abastadas da sociedade. 

“Temos um sector financeiro que 

não tem o mais pequeno interesse 

no desenvolvimento da peque-

na e média empresa produtiva e 

isso não é porque as pessoas são 

gananciosas ou ignorantes. Não 

é isso. As estruturas sociais, po-

líticas e históricas da economia 

criam este tipo de dinâmica e o 

ponto é que a emergência de uma 

economia construída em torno do 

complexo extractivo não afecta só 

as áreas onde essas minas e gás 

existem. Afecta a economia como 

um todo, através do sistema fiscal, 

financeiro, etc., tornando difícil 

ou mesmo impraticável a diver-

sificação da base produtiva e tal”, 

anota o economista, um dos mais 

reputados do país.

“Não fazem sentido” – 
Inocência Mapisse
A economista Inocência Mapisse 

é co-autora do mais recente estu-

do do CIP que mostra como as 

isenções fiscais à Kenmare estão 

a lesar o país.

Lamenta o que considera “gritan-

tes” benefícios fiscais que impe-

dem maior captação de receitas 

numa indústria extractiva com 

um potencial “muito grande”.

A pesquisadora do CIP vê cada 

vez mais prejuízos, quando eram 

os benefícios que deviam ser alar-

gados.

“Daí a racionalidade para se fa-

Riquezas do país ao desbarato
Por Armando Nhantumbo

Inocência Mapisse

Castel-Branco
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das, das facilidades enormes que 

estão a ser dadas sem que haja um 

contributo”, reagiu o presiden-

te do  Pelouro  da Política  Fiscal, 

Aduaneira e Comércio Interna-

cional na Confederação das 

Associações Económicas 

Uma subsidiária daUma subsididdiária da

sentido”, disse. “São valores ele-

vadíssimos de investimento em 

termos operacionais de compra 

de equipamentos e, se taxarmos 

o IVA na importação destes bens, 

com certeza que vai ser uma gran-

de mais-valia para o Orçamento 

do Estado e assim financiar não 

só sectores prioritários, mas tam-

bém outros sectores e garantir a 

ligação entre esses sectores”, de-

fendeu Mapisse. 

Para ela, o que acontece é que, no 

final das contas, as empresas re-

cuperam os custos, não pagaram 

o IVA, terminaram a exploração, 

tiveram benefícios fiscais, vão-se 

embora e deixam lixo no mar, ao 

que depois teremos problemas 

ambientais recorrentes.

-
do” – Thomas Selemane
Para o economista Thomas Sele-

mane, as isenções fiscais à indús-

tria extractiva nunca deveriam ter 

existido porque elas prejudicaram 

e continuam a prejudicar o país.

Para ele, é falsa a ideia de que sem 

os incentivos fiscais não existi-

riam megaprojectos da indústria 

extractiva, uma ideia muito pro-

pagada em Moçambique.

“Essa ideia é falsa, porque nunca 

foi provada pela evidência. Pelo 

contrário, o que foi provado num 

estudo de 2009, feito pelo econo-

mista Bruce Bolnick sobre os de-

terminantes do investimento em 

Moçambique, é que as isenções 

fiscais em nada contribuíam para 

as multinacionais se instalarem 

no país; os factores determinantes 

para a vinda dos megaprojectos 

são a crise energética mundial e 

a busca de fontes alternativas de 

energia, a existência de recursos 

naturais abundantes no país, a 

localização privilegiada do nos-

so país com acesso directo ao 

Oceano Índico, o que facilita o 

escoamento dos minérios para o 

mercado internacional, e o facto 

de o país ser quase um paraíso 

ambiental, com leis muito frouxas 

e um Estado incapaz de monito-

rizar os danos ambientais e san-

cionar os infractores”, contrariou. 

Selemane diz que sabe da exis-

tência de uma corrente de opinião 

que acredita na bondade e na ine-

vitabilidade das isenções fiscais. 

“Uma parte dessas pessoas acre-

dita nisso somente porque lhes 

foi dito nalguma escola sem críti-

ca, sem leituras alternativas e sem 

estudo da evolução do pensamen-

to económico; outra parte faz-se 

passar por acreditar somente para 

tirar ganhos próprios”, assinala. 

A pouca captação de receitas da 

indústria extractiva, avançou o 

economista, resulta do modelo 

económico dominante, o modelo 

neoliberal segundo o qual o gran-

de capital precisa de ser “acari-

nhado” com isenções fiscais, com 

pagamento de menos impostos 

do que o comum das empresas 

pagam, com facilidades de im-

portações e exportações e leis la-

borais demasiado generosas para 

as empresas e prejudiciais para os 

trabalhadores e para as economias 

nacionais. 

“Esse receituário tem sido apre-

goado pela escola neoclássica e 

propagado por diversos organis-

mos internacionais como única 

verdade e única forma de lidar 

com a indústria extractiva, o que 

não é verdade. Não é por acaso 

que as isenções fiscais à indústria 

extractiva nos dias de hoje se li-

mitam à periferia, aos países em 

desenvolvimento, e não as encon-

tramos em economias avançadas 

que também possuem indústria 

extractiva, como são os casos da 

Austrália, do Canadá, dos EUA 

ou da China”, comparou.

Selemane concorda que é tempo 

de se rever os contratos, como 

primeiro passo. O segundo pas-

so deve ser a eliminação da pos-

sibilidade de concessão de no-

vos incentivos fiscais. O terceiro 

passo, mais importante de todos, 

prosseguiu, deve ser uma discus-

são ampla sobre que modelo de 

desenvolvimento queremos para 

Moçambique, uma definição de 

uma prioridade nacional para a 

construção da nossa economia.

“Precisamos reflectir sobre quem 

beneficia da exploração propo-

sitadamente desordenada dos 

nossos recursos naturais como 

florestas, pescado, minérios, fauna 

bravia, entre outros. Dessa dis-

cussão deve surgir uma agenda 

nacional de como podemos re-

solver os principais problemas do 

país, tais como a fome, a desnutri-

ção crónica, o desemprego, a falta 

de saúde, de educação e de água 

potável com recurso à indústria 

extractiva”, refere. 

É que, no seu entendimento, 

não adianta nos convencermos 

que vem muito dinheiro do gás 

do Rovuma, e que com ele va-

mos resolver os problemas deste 

país porque, afinal, não seríamos 

o primeiro país do mundo com 

enormes reservas de gás natural e 

elevadas somas de dinheiro, mas 

com continuação da miséria e de 

conflitos sociais e políticos. 

“Penso que o país está num mo-

mento crucial de decidir se quer 

ser parte do grupo de países com 

uso proveitoso dos recursos na-

turais para o bem-estar da po-

pulação, ou então se queremos 

ser mais um país miserável que 

usa dinheiro do gás natural para 

alimentar elites predadoras em 

detrimento da maioria da popu-

lação. Tanto uma como outra de-

cisão depende do povo moçambi-

cano, porque o desenvolvimento é 

sempre fruto de opções humanas 

e nunca resultado de acasos”, ob-

serva.

“Não podemos fazer do 
país uma terra sem dono” 
– Kekobad Patel, CTA
Quem também não concorda 

com as excessivas isenções fiscais 

aos megaprojectos é a classe em-

presarial nacional, aquela que não 

beneficia das isenções fiscais.

“É evidente que nós não pode-

mos concordar com as isenções 

da maneira como estão a ser da-



TEMA DA SEMANA4 Savana 04-10-2019

(CTA) de Moçambique, Keko-

bad Patel.

O empresário dá o exemplo da 

exploração do gás pela Sasol que, 

cerca de 20 anos depois, não be-

neficiou o país. “O gás é eterno? 

Não, não é eterno. Então o que 

ficou para nós?”, questiona Keko-

bat Patel, para quem, com “este 

tipo de concessões”, só estamos a 

facilitar a saída de recursos.

O representante da classe em-

presarial não entende por que os 

megaprojectos “não pagam nada” 

quando o pequeno e médio em-

presário local tem de pagar uma 

das mais elevadas cargas tributá-

rias de África. Moçambique tem 

um IVA fixado em 17%, na verda-

de um dos mais altos no mundo.

“Só um desses megaprojectos, 

se pagasse uma percentagem, se 

calhar, ilibávamos uma série de 

pequenas e micro empresas de 

pagar os impostos pesados que 

têm de pagar neste momento”, 

observou Patel, que defende que é 

momento de Moçambique rever 

os seus códigos de impostos, no 

que considera como “olhar para o 

futuro, vendo que temos recursos 

que podem nos ajudar neste pro-

cesso”.

“Claramente que nós não estamos 

satisfeitos com a maneira que as 

isenções estão a ser concedidas”, 

sublinhou a fonte, que defende 

soluções mais estruturantes para 

o país, porquanto as de natureza 

fiscal sozinhas não serão suficien-

tes. 

Para ele, é preciso sermos mais 

sérios e não fazer do país uma 

terra sem ninguém porque Mo-

çambique tem dono, que são os 

moçambicanos. 

“Não podemos abrir as portas de 

qualquer maneira só porque te-

mos um investimento externo, se 

não conseguimos tirar um benefí-

cio deste investimento”, defende.

Kekobat Patel insistiu num dos 

assuntos críticos nos contratos da 

indústria extractiva, o secretismo. 

Para ele, é preciso que se publi-

quem os contratos para permitir 

um debate mais informado sobre 

o assunto. 

“Os contratos devem ser publica-

dos. Não pode haver aqui a teoria 

de que o segredo é a alma do ne-

gócio, porque o recurso é nacional 

e pertence a todos”, disse Patel, 

para quem o Estado não pode ser 

ele o primeiro violador das leis.

Para ouvir o posicionamento das 

autoridades oficiais sobre os be-

nefícios fiscais e a eventual re-

visão dos contratos da indústria 

extractiva, contactamos primeiro 

a Autoridade Tributária (AT) de 

Moçambique. Mas a instituição 

presidida por Amélia Nakhare 

respondeu que não lhe cabia co-

mentar o assunto, mas sim execu-

tar as decisões governamentais.

Como tal, a AT nos remeteu ao 

órgão de tutela, o Ministério da 

Economia e Finanças (MEF), 

que representa o Governo. E o 

porta-voz do Ministério evitou 

ser taxativo na resposta. Mas Ro-

gério Nkomo sublinhou que a 

ideia de se ir buscar receitas nos 

megaprojectos não podem ser li-

near. Depende do que a legislação 

e os contratos fixaram.
Mas deu vários exemplos e o seu 
acento tónico na metáfora sobre 
hotéis/casas sugere que revisão 
está fora da hipótese. Para ele, 
o dono do hotel ou casa em ar-
rendamento não pode acordar o 
hóspede/inquilino à madrugada 
a exigir aumento da diária/renda, 
eventualmente, porque nesse mo-
mento está a chover lá fora.
Sabe-se que a grande narrativa 
para a não revisão dos contratos 
é a famosa “cláusula de estabili-
zação”, segundo a qual são man-
tidos todos os benefícios fiscais 
cujo direito tenha sido adquirido 
ou o pedido tenha sido formulado 
antes da entrada em vigor de um 
novo regime ou código fiscal. 
Trata-se de uma cláusula para 
conferir segurança jurídica aos 
contratos internacionais de in-
vestimentos avultados e de lon-
go termo, de modo que reformas 
legais ou políticas internas não 
afectem seus investimentos, pelo 
que os benefícios fiscais não po-
dem ser alterados, a não ser por 
razão de “força maior”.
E é para esse lado que tende Ro-
gério Nkomo, que se apoia na 
máxima do direito de que qual-
quer mudança na legislação não 
pode ter efeitos retroactivos se 
colocar em causa benefícios ad-
quiridos. 
Mas nas razões de “força maior” 
cabe muita coisa e a economista 
Inocência Mapisse diz que há 
razões para se sentar com as em-
presas.
“Há argumentos suficientes para 
sentar com a empresa e dizer que 
‘não, a partir daqui, o país merece 
ganhar mais, vamos retirar este 
benefício’. O sector extractivo é 
peculiar porque os recursos não 
são da empresa, mas sim do país. 
Portanto, o país precisa de ter 
estes benefícios. E esses recursos 
pertencem não apenas a geração 
actual, como também para a ge-
ração vindoura. Então, a captação 
de ganhos deve garantir bene-
fícios para esta geração e para a 
próxima”, defendeu a economista.

O debate sobre as isenções fiscais 

volta à ribalta numa altura em 

que reina uma elevada expectati-

va em torno dos projectos de gás 

da bacia do Rovuma, que tiveram 

na Decisão Final de Investimento 

de Junho, pelo consórcio até en-

tão liderado pela Anadarko, um 

marco importante rumo ao início 

das operações.

E no ar os receios de que os ex-

cessivos benefícios fiscais venham 

a ser um factor que impeça uma 

maior contribuição fiscal dos pro-

jectos da bacia do Rovuma.

É preciso explicar que, para os 

projectos da bacia do Rovuma, 

foi definido um regime fiscal es-

pecial, de acordo com o qual os 

contratos são de partilha de pro-

dução, isto é, uma parte dos lucros 

vai para a empresa e outra para o 

Estado. 

Mas esta divisão depende de fac-

tores que incluem os chamados 

custos recuperáveis, que dão às 

empresas a prerrogativa de recu-

perar custos até 65%.

O maior receio é que, sem um 

rigoroso controlo, como acon-

tece com os projectos já em ex-

ploração, as empresas da bacia 

do Rovuma, também de capital 

intensivo, simplesmente, incluam 

dentro dos custos recuperáveis, 

custos que não são elegíveis para 

lá estarem e assim recuperar cus-

A 
Kenmare, que explora areias pesadas no 

actual distrito de Larde [antes Moma], 

assinou, com o Governo moçambicano, 

em 2002, um contrato de prospecção, 

pesquisa, desenvolvimento e produção de mine-

rais pesados por 25 anos, com possibilidade de 

prorrogação, desde que não exceda 15 anos.

De acordo com o contrato, a empresa tem direi-

to a importar e exportar materiais, equipamentos 

e serviços para usos e operações com minerais 

pesados, beneficiando-se de isenção de direitos 

aduaneiros, IVA, entre outros impostos e encar-

gos sobre importação de equipamentos, bens e 

materiais.

Uma pesquisa recente do CIP apurou que, entre 

2011 e 2018, os benefícios fiscais à Kenmare, que 

os considera excessivos, resultaram em prejuízos 

ao Estado em, pelo menos, 1.5 mil milhões de 

meticais. No período em análise, a empresa con-

tribuiu com apenas USD 100,3 milhões (4,6 mil 

milhões de meticais) para os cofres do Estado.

Na publicação datada de Agosto último, com o 

título “é urgente a revisão do contrato da Ken-

mare Moma Mining”, o CIP assinala, por exem-

plo, que, no período em análise, a empresa pagou, 

em impostos sobre produção, USD 21,3 milhões 

(950, 4 milhões de Meticais, ao câmbio médio 

da época, de 45 meticais/dólar), o equivalente a 

apenas 35% do valor que o Estado deveria ter en-

caixado.

“Este valor, de acordo com os cálculos do CIP, 

poderia ter atingido USD 60, 3 milhões (2.478,4 

milhões de Meticais) (…) se a taxa de 3% fosse 

fixa (…) ”, refere a pesquisa.

É porque o contrato assinado entre a empresa e o 

Governo moçambicano estabelece que o imposto 

sobre produção deveria ser pago a uma taxa má-

xima de 3%, à luz do artigo 5.2 (d) do decreto n°. 

53/94, de 9 de Junho, referente ao regulamento 

dos impostos específicos sobre a actividade mi-

neira. Trata-se de uma taxa que, entretanto, esta-

ria sujeita ainda a requisitos pouco claros defini-

dos pelo artigo 9 do contrato.

Mais ainda, em 2014, à luz do novo regime de 

tributação, a taxa de imposto sobre produção foi 

fixada em 6% contra os anteriores 3%. Mas graças 

à “cláusula de estabilização”, a empresa não ficou 

vinculada aos 6%, à luz dos quais pagaria USD 

82,2 milhões, ao invés dos USD 21,3 milhões ob-

tidos pelo Estado.

Dez anos de bagatela
Em termos de IRPC, o empreendimento da 

Kenmare é regido pelo artigo 133 do Código do 

IRPC, à luz do qual a taxa a pagar é de 35%, mais 

tarde alterada para 32%.

Mas além das isenções de impostos aduaneiros e 

IVA na importação e exportação de equipamen-

tos e serviços para operações com minerais pesa-

dos e outras isenções, a Kenmare ficou sujeita ao 

pagamento de apenas 50%, isto é, apenas 17.5% 

da taxa de IRPC nos primeiros 10 anos após o 

início da produção, em 2007. 

Ainda assim, nesses 10 anos, 2007-2017, a em-

presa não pagou nem sequer os 50%, alegando 

não ter registado lucros tributáveis. Verdade, po-

rém, é que a empresa obteve lucros que foram até 

USD 100 milhões/ano. 

O CIP entende que uma das causas que permi-

tiu essa engenharia pode ter sido a elevada taxa 

(25%) de recuperação de custos (depreciação), 

que anula ou reduz os lucros. Actualmente, esta 

taxa está definida em 20%, mas, mais uma vez, a 

“cláusula de estabilização” voltou a falar mais alto.

Apenas em 2018 é que a empresa pagou o im-

posto sobre lucros pela primeira vez. Durante o 

ano, o grupo teve lucros tributáveis de USD 14,6 

milhões, o que resultou num imposto de apenas 

USD 1,1 milhão, tendo sido considerada a alí-

quota fiscal de 35% [mais uma vez a cláusula de 

estabilização],  entretanto só pago em 2019.

De resto, o CIP assinala que, mesmo estando 

a mina a produzir abaixo do seu potencial (de 

600 mil toneladas/ano de ilmenite, 31. 800 to-

neladas/ano de zircão e 16.500 toneladas/ano de 

rutile – produtos utilizados, respectivamente, na 

produção de plástico e pintura, construção civil e 

produção de aviões), no período de 2011 a 2018, 

a empresa registou lucros acumulados de cerca de 

USD 312,7 milhões, sem, porém, a devida con-

tribuição fiscal. 

Significa que ainda existe espaço para aumentar a 

produção, mas ao se manterem as cláusulas con-

cedidas pelo Governo em matéria fiscal, bastante 

confortáveis para a empresa, restringe-se o poten-

cial de geração de benefícios fiscais dos recursos 

explorados pela Kenmare. 

“Portanto, os lucros para a empresa irão aumen-

tar, mas a contribuição fiscal, ainda que venha a 

aumentar, será numa proporção menor”, observa 

o CIP.

Para a organização, a adopção de uma taxa de de-

preciação de 20% em conformidade com o pre-

visto na Lei, associado a outros factores como o 

controlo rigoroso dos custos, permitiria a cobran-

ça do IRPC a “níveis mais justos para o país”.

Vale ressaltar que, para além dos benefícios fis-

cais consagrados no contrato com o Governo, o 

projecto da Kenmare situa-se na chamada Zona 

Franca Industrial de Moma. De acordo com o 

Decreto n° 45/2000, de 28 de Novembro, as ac-

tividades realizadas nesta zona regem-se, exclusi-

vamente, por regimes especiais aduaneiro, fiscal e 

cambial. Na base desses regimes especiais, a em-

presa tem isenção na importação de materiais de 

construção, máquinas, equipamento, acessórios, 

peças sobressalentes acompanhantes e demais 

bens e mercadorias destinados a prossecução da 

actividade licenciada, incluindo o IVA devido nas 

aquisições domésticas.

O exemplo da Kenmare

tos mais elevados do que deveria 
recuperar.
A economista Inocência Mapisse 
explica o problema de recuperar 
valores mais elevados, na arqui-
tectura montada para os projectos 
da bacia do Rovuma. “Recupe-
rando valores muito mais eleva-
dos, cada vez que o custo sobe, o 
lucro reduz, pela fórmula. E se o 
lucro reduz, significa que, no final 
das contas, a taxa de imposto vai 
recair sobre um valor mais baixo. 
No fim, quem perde é o Estado, o 

país”, disse.
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As incursões dos insur-
gentes em Cabo Delga-
do parecem não estar a 
diminuir a apetência dos 

investidores pelos jazigos de gás 
natural naquela parcela do país, a 
julgar por dois importantes even-
tos ocorridos na semana passada, 
num dos quais o Estado moçam-
bicano  encaixou mais-valias no 
valor de USD880 milhões, cerca 
de um 1/3 das chamadas “dívidas 
ocultas”, que colocaram o país 
na designação “lixo” nos merca-
dos financeiros internacionais. 
Quarta-feira, segundo apurou o 
SAVANA, o montante começou 
a entrar nos cofres do Estado mo-
çambicano.

Menos de 24 horas antes, em Wa-

shington, a capital federal norte-

-americana, o Conselho de Admi-

nistração do  EXIM Bank (Banco 

de Exportações-Importações dos 

EUA) votava por unanimidade a 

autorização de um empréstimo di-

recto de cinco mil milhões de dó-

lares norte-americanos para o apoio 

às exportações de bens e serviços 

daquele país para o desenvolvimen-

to e construção do projecto integra-

do de GNL (gás natural liquefeito), 

localizado na Península de Afun-

gi, em Cabo Delgado. O projecto 

GNL para a Área 1 vai necessitar de 

investimentos no valor de USD23 

mil milhões.

O EXIM Bank é uma agência fe-

deral independente que promove e 

apoia ao emprego americano, for-

necendo crédito competitivo e ne-

cessário para a compra de bens e 

serviços norte-americanos. 

Sendo que o crédito será usado na 

compra de bens e serviços de en-

genharia, procurement e construção 

de infrastructura para o projecto de 

GNL de Afungi. A transacção vai 

apoiar cerca de 16.400 empregos 

americanos em cinco anos, incluin-

do empregos para fornecedores em 

vários estados norte-americanos – 

certamente que a enfâse na criação 

de empregos nos EUA faz parte 

da lista de promessas de Donald 

Trump para a materialização do seu 

manifesto “America First”.

O Conselho de Administração do 

EXIM considera que teve que agir 

para que a China e Rússia não com-

pusessem a estrutura de financia-

dores, mesmo temendo em consi-

deração ao tamanho, complexidade 

e risco. “O projecto será completo 

sem o envolvimento deles mas com 

produtos e serviços “made in USA” 

(Fabricado nos EUA). É uma vitó-

ria para a nossa nação”, disse a Pre-

sidente do Banco EXIM, Kimberly 

A. Reed.  

“O apoio do EXIM do projecto 

de GNL moçambicano vai apoiar 

directamente a iniciativa Prosper 

Africa do Presidente Trump para o 

aumento do comércio entre Amé-

rica e África”, disse Reed. Para a 

Presidente, “a transacção será trans-

formativa para o povo de Moçam-

bique. Estima-se actualmente que a 

vida do projecto trará um benefício 

líquido de mais de 60 biliões de dó-

lares, o que corresponde a quatro 

vezes mais do actual Produto In-

terno Bruto de Moçambique. Adi-

cionalmente, o projecto é obrigado 

a fornecer gás doméstico, o que vai 

apoiar a geração de electricidade e 

desenvolvimento de outras indús-

trias no país.”

O projecto de GNL de Moçam-

bique vai desenvolver a Bacia do 

Rovuma, uma das mais extensas 

reservas inexploradas de gás natural 

do mundo, e espera-se que tenha 

um impacto transformador na eco-

nomia moçambicana durante o seu 

período de operações. Pelo que, o 

financiamento da EXIM vai apoiar 

as exportações norte-americanas de 

bens e serviços para as actividades 

do Consórcio nos campos Golfinho 

e Atum na Área 1, que cobre apro-

ximadamente 10.000 km2 e anteci-

pa-se que forneça 64 triliões de pés 

cúbicos de gás anualmente.

Grande encaixes 
O financiamento é contratado pela 

Empresa de Financiamento Mo-

çambique LNG1, que pertence a 

vários investidores, entre os quais 

estava a Anadarko Petroleum Com-

pany que nos princípios do ano 

cedeu as suas acções à Occidental 

Petroleum Corporation, que, por 

sua vez, as vendeu à empresa multi-

nacional de lubrificantes e gás, a To-

tal. O EXIM Bank assegurou que a 

Total vai respeitar os compromissos 

firmados pela Anadarko para a uti-

lização do crédito. 

A conclusão do negócio entre a 

Oxxi (nome porque é conhecida a 

Occidental) e a Total foi anunciado 

na última sexta-feira, no Chimoio, 

perante o presidente Filipe Nyusi, 

e para onde voaram Vicki Hollub 

e Patrick Pouyanné, os executivos 

de topo das duas multinacionais. 

Entre sorrisos e abraços, foi anun-

ciado então, o valor das mais-valias, 

decorrentes da operação de compra 

e venda e de que se beneficia o país 

detentor das reservas de gás. São 

USD 880 milhões. Em princípio, 

foi dito que o montante chegaria 

“até ao fim do ano”, mas o  SAVA-
NA pode assegurar que a importân-

cia já entrou electronicamente nas 

contas moçambicanas. 

Para além de Moçambique, a Occi-

dental vendeu à Total, os activos que 

comprou da Anadarko na Argélia, 

Gana e África do Sul, por USD 

8800 milhões de dólares. Os activos 

em Moçambique foram avaliados 

em USD 3900 dólares. Segundo 

apurou o jornal, equipas do MEF 

(Ministério de Economia e Finan-

ças), do MIREME (Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia), do 

INP (Instituto Nacional de Petró-

leos) e da AT (Autoridade Tributá-

ria) participaram na avaliação dos 

activos e no apuramento das mais-

-valias. A partir da taxa legal de 32% 

de IRPC (Imposto de Rendimento 

para Pessoas Colectivas), a AT es-

tabelece uma fórmula específica de 

apuramento do montante a pagar, 

tendo em conta o valor da transac-

ção, o tempo e valor do investimen-

to feito e as cláusulas específicas do 

regime fiscal aplicado à entidade 

vendedora (Anadarko). Enquanto 

Rosário Fernandes esteve à frente 

da AT, a fórmula de apuramento foi 

feita por anúncio público.

Em Chimoio, o encontro com Nyu-

si realizou-se na residência oficial 

do governador de Manica, Manuel 

Rodrigues, tendo estado presente 

também Eddy Mondlane, conse-

lheiro sénior estratégico da Anada-

rko, o ministro moçambicano dos 

Recursos Minerais e Energia, Max 

Tonela e o novo representante para 

a Total em Moçambique, Ronan 

Bescond.

Ao que o SAVANA apurou, o en-

contro entre as partes durou apenas 

20 minutos, mas aconteceu depois 

de duas semanas de trabalho em 

Maputo, liderado por Max Tonela. 

À saída da reunião e na presença 

de Nyusi, Vicki Hollub e Patrick 

Pouyanné anunciaram o montante 

das mais-valias, uma operação vista 

como “uma bênção” para a Frelimo, 

em plena campanha eleitoral.

Aliás, na base dessa informação 

Nyusi fez um aproveitamento visto 

como eleitoralista, e anunciou num 

comício que parte do dinheiro será 

usado para financiar o défice do 

processo eleitoral, pagamento de 

dívidas do Estado ao empresariado 

privado e cobrir o défice fiscal de-

vido ao ciclone Idai. Fez notar que 

parte significativa poderá ser inves-

tida na criação do Fundo Soberano, 

que está em estudo, numa operação 

dirigida pelo Banco de Moçambi-

que. O ano 2024 é o indicado para 

o anúncio do modelo do Fundo 

Soberano que Moçambique deverá 

seguir.

Vicki Hollub é considerada a “gran-

de vencedora” de toda a “operação 

Anadarko”, depois de ter sido fir-

mado um pré-acordo de venda à 

Chevron, cujos executivos chega-

ram a viajar para Moçambique no 

início do ano. Hollub, com o apoio 

de Warren Buffet, o multimilioná-

rio norte-americano conhecido pe-

los seus investimentos temerários, 

montou uma “operação irrecusável” 

perante os accionistas da Anadarko 

e o seu “board” de directores. Terá 

sido também Buffet que aconselhou 

Hollub a viajar para Paris, para se 

desfazer das operações da Anadarko 

em África, e realizar o encaixe que 

vai permitir amortizar parte da dí-

vida contraída para comprar os acti-

vos da Anadarko nos EUA.

O SAVANA também apurou que 

o britânico Steve Wilson, o director 

da Anadarko Moçambique, está de 

saída, para ser substituído pelo fran-

cês Ronan Bescond, o representante 

da Total Moçambique, anterior-

mente na mesma posição no Zim-

babwe. Bescond está em Maputo 

há cerca de um mês e acompanhou 

toda a negociação final com a Ana-

darko, a Occidental e o Governo 

de Moçambique. A designação da 

Anadarko Moçambique deverá mu-

dar a breve trecho.

Outras mais-valias  
Recorde-se que, em 2017, o Es-

tado moçambicano encaixou 350 

milhões de dólares de mais-valias, 

resultante da venda de participação 

da italiana ENI à norte-americana 

ExxonMobil, no projecto de explo-

ração de gás na área 4 da Bacia do 

Rovuma.

Entre 2012 e 2014, Moçambique 

obteve mais-valias avaliadas em 

1.452 milhões de dólares, onde se 

destacam os 175,8 milhões resul-

tantes da venda da empresa irlan-

desa Cove Energy ao grupo estatal 

PTT Exploration & Production da 

Tailândia. 

Na altura, o PTT Exploration & 

Production ofereceu 1,9 mil milhões 

de dólares pela totalidade do capital 

da Cove Energy, cujo principal ac-

tivo era uma participação de 8,5%, 

no bloco 1 na bacia do Rovuma. 

Outro encaixe de destaque foram os 

530 milhões de dólares no negócio 

de 20% das participações da italiana 

ENI, no Bloco 4 do Rovuma ven-

didos  à empresa CNODC Dutch 

Cooperatief, num negócio que ron-

dou os 4210 milhões de dólares.  

Dos 530 milhões de dólares deste 

negócio, 400 milhões de dólares são 

resultantes do imposto de receita lí-

quida e 130 milhões de dólares do 

direito de ver construída uma cen-

tral eléctrica no distrito de Palma, 

em Cabo Delgado, num negócio, 

na altura, considerado o melhor de 

sempre em tributação das mais-

-valias.

No mesmo período, a Anadarko 

anunciou ter pago cerca de 520 mi-

lhões de dólares ao Estado, como 

resultado de uma tributação de 

mais-valias decorrentes da ven-

da à ONGC Videsh por 2,64 mil 

milhões de dólares de uma parcela 

de 10% da participação de 36,5% 

que detinha na área 1, ficando com 

26,5% que agora estão a cargo da 

Total. As discussões deste valor ter-

minaram em 2014, tendo o encaixe 

sido no primeiro semestre de 2015.

Na área do carvão, o SAVANA sabe 

que em 2014/2015, estavam sob 

execução, dívidas fiscais acumuladas, 

envolvendo a Rio Tinto, totalizando 

630 milhões de dólares, valor dispu-

tado pela multinacional. Em 2010, 

o grupo mineiro Rio Tinto apresen-

tou uma oferta de compra do grupo 

australiano Riversdale Mining por 

3,8 mil milhões de dólares, então 

detentores da concessão da mina de 

carvão de Benga e Changara (Tete). 

O negócio acabou por ser efectiva-

do mas as mais-valias nunca foram 

pagas. A Rio Tinto, assolada por um 

enorme escândalo resultante das so-

bre-avaliações dos activos em Mo-

çambique, em menos de dois anos, 

vendeu a mina de Benga à indiana 

ICVL por 50 milhões de dólares. A 

Rio Tinto abandonou o país, em si-

tuação de contencioso fiscal. 

O SAVANA sabe que o Estado 

moçambicano efectuou diligências 

no exterior para “a localização do 

devedor”, o que não aconteceu. Ao 

que o jornal apurou, o Governo foi 

recomendado a prosseguir diligên-

cias, mas até ao momento a opera-

ção não foi bem-sucedida. Contas 

feitas, segundo uma fonte ligada 

à Autoridade Tributária, com esta 

operação o Estado teria encaixa-

do dois mil milhões de dólares. Os 

valores são no entanto disputados 

pelos antigos advogados ligados à 

operação da Rio Tinto em Moçam-

bique.

Total compra Anadarko Moçambique

A mola já começou a entrar
Por Francisco Carmona e Bayano Valy

Patrick Pouyanné (Total), Filipe Nyusi (Presidente da República) e Vicki Hollub 
(Occidental), momentos após a reunião de Chimoio  
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A 
saga está imparável nas Uni-
dades Gestoras Executoras 
das Aquisições (UGEA), 
antros de corrupção na ad-

ministração pública. Esta semana, a 
festa foi no Ministério do Interior, 
onde negócios milionários foram en-
tregues por ajustes directos a empre-
sas com fortes ligações à nomenkla-
tura. Foram cerca de 1.520 milhões 
sem concurso público.

No total são 36 adjudicações feitas 
pelo Ministério de Basílio Monteiro, 
o ministro que chefia a brigada cen-
tral da Frelimo na Zambézia. Basílio 
Monteiro é acusado pela oposição 
de ser um dos mentores dos actos de 
violência eleitoral que vitima oposi-
tores naquela província difícil para a 
Frelimo.  
Nas adjudicações para a construção, 
reabilitação, prestação de serviços e 
fornecimento de bens, todas na mo-
dalidade de ajuste directo, sobressai a 
ATA Construções, Lda, uma empresa 
de interesses turcos, com fortes liga-
ções ao ministro da Defesa Nacional, 
Salvador M’tumuke. Não é a primeira 
vez que a empresa aparece associada 
em negócios com o Estado. 
A ATA Construções é detida pelos 
cidadãos turcos, Mehmet Ali Ço-
ban, Suleyman Çoban, Muhammed 
Yussuf Çoban, Bilal Çoban, Muham-
med Said Birlik e Murat Kurt. Tem 
ligações em vários sectores de “grande 
interesse”, com destaque para a área 
imobiliária e educação. 
Numa só sentada, a ATA Constru-
ções encaixou mais de 145 milhões de 
meticais em ajustes directos. Parte dos 
accionistas da ATA Construções tem 
interesses na Willow International 
School e na Berlik, duas escolas com 
instalações nas cidades da Matola e 
de Maputo. São dos estabelecimentos 
de ensino mais caros de Moçambique 
sendo por isso frequentada por filhos 

das elites económicas e políticas.

A empresa ganhou 47.415.169,62 

Mts para a construção de posições 

da Polícia de Fronteiras, em Ressa-

no Garcia; 25.835.496,57 Mts para 

a construção de uma esquadra no 

distrito da Katembe; 23.979.842,64 

Mts para a construção de uma esqua-

dra no bairro da Polana Caniço “B”; 

23.543.765,15 Mts para a reconstru-

ção de um Posto Policial e Doca no 

Posto Administrativo da Matola Rio; 

16.214.581,89 Mts para a construção 

de Posto Policial no bairro da Mafala-

la e 8.849.699,82 Mts para a constru-

ção de um Posto Policial em Ressano 

Garcia.

Recentemente, a ATA Construções 

foi associada ao escândalo das dívi-

das ocultas, uma operação de cerca de 

USD 2 mil milhões contraídos du-

rante a administração Guebuza. 

Foi em 2014 que a ATA Construções 

vendeu dois apartamentos a Bruno 

Tandane, um principais implicados 

das dívidas ocultas, que se encontra 

detido em conexão com o caso.

Tandane, amigo pessoal de Ndambi 

Guebuza, primogénito de Armando 
e Maria da Luz Guebuza, pagou, a 
partir da sua conta bancária nos Emi-
rados Árabes Unidos, USD 1 milhão, 
valor depositado na conta da cons-
trutora turca. A ATA Construções 
negou ter beneficiado do dinheiro das 
dívidas ocultas. 
Outra empresa sonante no anúncio de 
adjudicação publicado no “Notícias” 
desta quarta-feira, 2, é a INUPOL- 
Indústria Nacional de Uniformes 
Policiais, uma empresa do próprio ad-
judicatário, o Ministério do Interior.
À INUPOL, Lda. foi adjudica-
da  701.999.219,00 Mts (usd11.6 
milhões) para a produção e forneci-
mento de fardamento e acessórios 
Policiais. A empresa ganhou ainda 
267.287.500,00 Mts para a produção 
e fornecimento de fardamento “pingo 
de chuva”. 
A INUPOL é detida pela Chicamba 
Investimentos e a Mozambique Hol-
dings. Esta última empresa participa 
com a Monte Binga na FAUMIL, 
uma firma de produção e comercia-
lização de uniformes militares, po-
liciais e paramilitares, para a polícia, 
escolas, hospitais. Em 2005, aquando 
da detenção de Almerino Manhenje, 
antigo ministro do Interior e minis-
tro na Presidência para os Assuntos 
de Defesa e Segurança, no consulado 
de Joaquim Chissano, o governante 
foi acusado de ter criado a Chicamba 
Investimentos para drenar fundos do 
Estado.
A ETRAGO (Empresa de Trans-
portes Gopal e Filhos, Limitada), 
uma empresa de transporte também 
na órbita de interesses do partido no 
poder, ganhou 9.843.360,00 Mts para 
a prestação de serviços de transporte 
aos membros da Polícia da República 
de Moçambique (PRM).
A ETRAGO, Lda. foi uma das prin-
cipais empresas de transporte de mi-
litares nas zonas de conflito durante 

a tensão política militar no centro de 
Moçambique, tornando-a num dos 
principais alvos dos ataques do braço 
armado da Renamo.
Um outro negócio milionário foi 
à Inter Auto, Lda. que ganhou 
34.848.000,00 Mts para a aquisição 
de viaturas Ford Ranger para directo-
res do Comando Geral da PRM. 
A ETRA-PSC arrecadou 
46.705.042,80 Mts para a aquisição 
de consumíveis de Informática para o 
Comando Geral e 4.269.798,00 Mts 
para aquisição de toners para o Co-
mando Geral.
Dentre vários outras adjudicações 
estranhas, em número de 36, a Ca-
ribbean Int., Lda, ganhou 3.464.487, 
00 Mts para fornecimento de mobi-
liário e electrodomésticos destinados 
à residência protocolar de “S.Excia 
Comandante Geral da Polícia”, Ber-
nardino Rafael e a empresa Novo P. 
Oásis, Lda, ficou com 60 milhões de 
Mts para aquisição de quatro mora-
dias protocolares destinadas a oficiais 
generais que ocupam e/ou desempe-
nham cargos de direcção e chefia a 
nível central.
Trata-se de negócios milionários que 
acontecem num momento particular 
na história do país, quando o Gover-
no acaba de encaixar USD 880 mi-
lhões de mais-valias com a venda da 
Anadarko à Occidental/Total.
O encaixe é visto como uma impor-
tante lufada de ar fresco para a Freli-
mo, que luta pela sua manutenção no 
poder, em meio a maior crise econó-
mico-financeira de sempre na história 
do país.
Em plenas eleições, em meio a crise, 
as mais-valias podem servir como 
saco-azul para “mamar” – usando uma 
expressão do  presidente Filipe Nyusi 
que se tornou viral nas redes sociais 
– pelas habituais elites rendeiras que 
transformaram o Estado num au-
têntico banquete. Até ao fecho desta 
edição,  ninguém estava disponível no 
MINT para explicar o assunto.

Milionários ajustes directos no Ministério do Interior

Negócios estranhos em tempos de mais-valias
Por Armando Nhantumbo

É 
um daqueles negócios que dei-
xa qualquer um com uma pulga 

atrás da orelha. O Secretaria-

do Técnico de Administração 

Eleitoral (STAE) em Cabo Delgado 

adjudicou, há dias, a Macomia take 

away, o negócio de fornecimento de 

lanches durante as formações dos 

formadores provinciais e dos Mem-

bros de Mesas de Votos (MMVs), no 

quadro das eleições gerais de 15 de 

Outubro.

No anúncio tornado público, recente-

mente, a Macomia take away ganhou 

todos os quatro lotes, o que está a le-

vantar muitas interrogações, dada a 

magnitude da empreitada e alegadas 

situações de favorecimentos. 

Alega-se que terá sido beneficiado 

pelo respectivo director do STAE-

-provincial, Cassamo Ismael, no car-

go há dez anos. Em conversa com o 

SAVANA, Camal refuta essas alega-

ções. 

Contudo, nos corredores dos órgãos 

eleitorais CNE/STAE, Camal é des-

crito como um intocável e com altas 

conexões ao nível mais alto do partido 

governamental.   

A Macomia take away, sedeada no 

distrito de Macomia, vai fornecer 

lanche em todos os 17 distritos da 

província de Cabo Delgado, num 

valor avaliado em pouco mais de 47 

milhões de meticais.

Os valores estão distribuídos em 

12.694.800 meticais para os distritos 

de Metuge, Mecufe, Chiure e cidade 

de Pemba. 12.683.700 Meticais para 

os distritos de Montepuez, Namuno 

e Balama.13.725.900 meticais para 

Macomia, Muidumbe, Mueda, Nan-

gade e 5.721.900 meticais para os 

distritos de Ibo, Quissanga, Meluco 

e Ancuabe.

A Macomia take away é propriedade 

de Ismail Ussene Ali, que é igual-

mente dono da instância turística 

Macomia Lodge. Em Cabo Delgado, 

associa-se a empresa e o seu proprie-

tário a interesses próximos do partido 

Frelimo, o que é negado por pessoas 

próximas de Ismail Ussene Ali.

Porém, as mesmas fontes insistem 

que Will, como é localmente conhe-

cido Ismail Ussene Ali, tem apoiado 

frequentemente várias actividades do 

partido governamental no distrito de 

Macomia e a nível da província. Fa-

zem notar que,  quando se falava do 

projecto de municipalização do distri-

to de Macomia, Will era um dos no-

mes sonantes cogitados para avançar 

como candidato do partido no poder. 

O jornal tentou sem sucesso ouvir 

Will.

“Está tudo limpo”
Contudo, abordado pelo SAVANA,  

director provincial do STAE em 

Cabo Delgado, Cassamo Camal, ne-

gou que tenha havido qualquer tipo 

de favorecimento à Macomia take 

away. 

Argumentou que o concurso público 

foi disputado por três empresas, mas 

as outras duas foram desqualificadas 

por não terem apresentado “docu-

mentos na totalidade”.

Depois da desqualificação das duas 

empresas, que concorriam para um 

lote cada, Camal disse que o STAE 

não teve outra hipótese, senão ficar 

com a Macomia take away, que con-

correu para os 4 lotes. 

“Se tivéssemos de abrir um outro 

concurso não teríamos tempo para 

concluir todo o processo. A Maco-

mia take away é uma empresa com 

créditos firmados e vem concorrendo 

desde o ano passado, onde forneceu 

lanches para as eleições de 2018”. 

À uma pergunta sobre se não era 

arriscado entregar tudo a uma úni-

ca empresa, num processo complexo 

e numa província assolada por um 

insurgência armada, Camal foi cate-

górico: “Eles já demostraram capa-

cidade. Forneceram-nos serviços nas 

eleições de 2018”. 

A empresa Macomia, segundo Ca-

mal, deve fornecer lanches para cerca 

de 15 mil MMV’s por dez dias (for-

mação e dia da votação), a um custo 

de 300 mts/cada em todos os 17 dis-

tritos de Cabo Delgado. 

Distribuição de lanches para MMV’s em Cabo Delgado 

Macomia Take Way encaixa 47 milhões de Mts 
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Falam de 10 meses de salá-
rios em atraso. Dizem que 
não podem mais continuar 
sem o básico para sobrevi-

ver, pior porque a empresa não dá 

e nem demonstra abertura e dis-

ponibilidade para “alguma coisa 

dizer” em relação aos ordenados 

em dívida, desde que foi pago o 

último em Dezembro de 2018. 

São cerca de 100 trabalhadores 

vinculados à problemática Empre-

sa Moçambicana de Atum (EMA-

TUM), que agora decidem amea-

çar desancorar os 22 barcos ainda 

ancorados na zona do Porto de 

Maputo. Em princípio, estariam 

ancorados 24 barcos, mas dois fo-

ram “alugados” pela Tunamar, em-

presa ligada ao mercenário norte-

-americano Erik Prince,  e estão 

no alto mar a trabalhar. Prince é 

fundador da Blackwater Security, 

antiga firma norte-americana es-

pecializada em serviços de segu-

rança militarizada.  

Os aproximadamente 100 traba-

lhadores correspondem ao rema-

nescente depois do processo de in-

demnização que abrangeu perto de 

oito dezenas. Aquando da criação, 

a Ematum contratou um efectivo 

de cerca de 200 trabalhadores. 

Os actuais cerca de 100 trabalha-

dores remeteram, no início desta 

semana, o aviso de greve. Dizem 

que a paralisação vai iniciar no dia 

8 de Outubro corrente, caso até lá 

os gestores da Ematum não aten-

dam as reivindicações colocadas na 

mesa. 

Essencialmente, são dois os pon-

tos de reivindicação elencados pelo 

grupo. A primeira questão tem a 

ver com a exigência de pagamento 

dos 10 meses de salário, passando 

a 11 meses se se considerar o 13º 

salário de 2018 que, também, não 

foi pago. 

O segundo ponto está relaciona-

do com a exigência de reenqua-

dramento na nova empresa criada 

dentro da Ematum. A Tunamar. O 

que se sabe é que a Tunamar é uma 

nova sociedade criada ao  abrigo 

de uma parceria com a empresa 

norte-americana Frontier Service 
Group.
O empresário norte-americano 

Erik Prince, presidente da empresa 

com sede em Hong Kong, assinou, 

em Dezembro de 2017, um acordo 

com o governo de Moçambique 

para o estabelecimento de uma 

parceria para recuperar a Ematum. 

Em conferência de imprensa rea-

lizada em Maputo, depois da as-

sinatura do acordo, Erik Prince 

afirmou que está a estudar a for-

mação de uma “joint venture” com 

o Governo moçambicano, para a 

viabilização da Ematum.

“Estamos aqui para trabalhar nos 

detalhes finais para uma ‘joint ven-

ture’ com o Governo de Moçam-

bique para desenvolver e melhorar 

a sua pesca de forma sustentável, 

profissional e ética”, disse Erik 

Prince, numa conferência de im-

prensa conjunta com o director da 

EMATUM, António do Rosário, 

agora detido a mando da Procura-

doria Geral da República, relacio-

nado com o escândalo das dívidas 

ocultas.

Depois de criada, a Tunamar con-

tratou perto de 50 trabalhadores 

da Ematum, isto no sentido de ga-

rantir a operação dos cinco “barcos 

alugados” à Ematum. Outros tra-

balhadores da Ematum, em núme-

ro que se aproxima aos 75, foram 

indemnizados, quando definitiva-

mente se chegou à conclusão da 

inviabilidade e do “mau nome” da 

Empresa Moçambicana de Atum. 

“Depois da detenção de António 

Carlos do Rosário, o novo director, 

o senhor Felisberto Tembe, disse 

que qualquer preocupação devia 

ser direcionada para ele”, disse-nos 

um trabalhador da empresa.

Mas, reclamou ele, quando vamos 

ter, ninguém nos dá respostas em 

relação aos problemas que apre-

sentamos. 

O 
director-geral do Gabinete de Infor-
mação Financeira de Moçambique 
(GIFIM), Armindo Ubisse, dis-
se, esta quarta-feira, que os grupos 

armados que protagonizam uma onda de 

violência na província de Cabo Delgado re-

ceberam ajuda financeira via electrónica, de-

fendendo uma maior protecção dos sistemas 

de pagamento no país.

“Há estudos que demonstraram que o terro-

rismo em Cabo Delgado também é financiado 

através de meios electrónicos como o M-pesa”, 

disse o diretor-geral do GIFIM, uma entidade 

estatal moçambicana.

Ubisse referiu o recurso aos meios de paga-

mento electrónico no financiamento à violên-

cia em Cabo Delgado, norte de Moçambique, 

quando falava sobre o tema “Branqueamento 

de capitais e combate ao financiamento do ter-

rorismo”, promovido em Maputo pelo Millen-

nium Bim, um dos líderes da banca comercial 

em Moçambique.

Assinalando que o país tem avançado na mas-

sificação do uso de plataformas electrónicas 

para transacções financeiras, o director do GI-

FIM defendeu que o Estado e o sector privado 

devem trabalhar conjuntamente para proteger 

o sistema financeiro do crime organizado e 

terrorismo.

“É necessário encontrar um equilíbrio entre a 

aposta na inclusão financeira e o combate ao 

branqueamento de capitais e ao terrorismo”, 

declarou Armindo Ubisse.

Na ocasião, o director do GIFIM defendeu 

o empenho do sector privado no combate ao 

branqueamento de capitais e terrorismo, assi-

nalando que os fluxos financeiros entre grupos 

criminosos são principalmente gerados por 

entidades não estatais.

“O combate ao branqueamento de capitais e 

terrorismo exige o engajamento do sector pri-

vado, porque os fluxos são maioritariamente 

gerados pelo sector privado”, frisou Armin-

do Ubisse, que também assinalou que a luta 

contra aquele tipo de delitos não será eficaz, 

se não envolver o sector empresarial, porque a 

criminalidade está também infiltrada entre os 

homens de negócios.

Nesse sentido, prosseguiu, é importante uma 

acção de literacia e pedagogia sobre o bran-

queamento de capitais e combate ao terroris-

mo, porque o sector privado moçambicano pa-

dece de desconhecimento em relação àqueles 

fenómenos.

“Estamos a lidar com fenómenos novos ao 

nível da legislação moçambicana, sendo, por 

isso, importante a divulgação e capacitação so-

bre essas práticas nocivas”, declarou Armindo 

Ubisse.

O director-geral do GIFIM defendeu a rá-

pida aprovação de uma lei de recuperação de 

activos obtidos através da prática de crimes de 

branqueamento de capitais em Moçambique, 

para tornar eficaz a luta contra estes ilícitos.

Há desconhecimento da Lei – 
Tomás Timbane
 O antigo bastonário da Ordem dos Advoga-

dos de Moçambique, Tomás Timbane, disse, 

na ocasião, que o país vive uma situação dra-

mática ao nível do desconhecimento da le-

gislação sobre o branqueamento de capitais e 

terrorismo.

“Mais do que a inexistência de legislação, há 

uma lacuna importante ao nível da ignorância 

da lei sobre essas matérias”, declarou Tomás 

Timbane.

O desconhecimento do quadro jurídico sobre 

o combate ao branqueamento de capitais e do 

terrorismo estende-se aos magistrados, acres-

centou Timbane.

“A única informação é que deve-

mos aguardar. Dizem também que 

estão à espera do pagamento da 

Tunamar. Ou seja, estão a dizer 

que a Tunamar deve pagar o alu-

guer dos cinco barcos para pode-

rem ter dinheiro de nos pagar o 

salário” , acrescentou o trabalhador 

que, na altura de contacto, se assu-

mia como porta-voz do grupo. 

O que soubemos do contacto com 

os trabalhadores, é que o úni-

co argumento que tem estado a 

ser dado pela empresa para o não 

pagamento do salário é “falta de 

dinheiro”, tendo em conta que, 

desde que chegaram, os barcos de 

pesca do atum estão encalhados no 

Porto de Maputo, salvo raras ex-

cepções no início desta que é uma 

novela que já levou muitos graúdos 

à cadeia.

“Sobre a nossa reintegração na 

nova empresa, simplesmente não 

dizem nada e isto tudo cansa por-

que nós temos famílias, também”, 

reclamou, em tom de revolta o 

porta-voz do grupo. 

Com as coisas colocadas desta ma-

neira, a indicação é que no dia 8 

de Outubro corrente, o grupo, que 

actualmente trocou a profissão de 

marinheiro por guardas (normal-

mente, quando se fazem ao tra-

balho, ficam nos barcos ancorados 

no porto) ameaça desancorar os 

barcos e deixá-los à deriva. Esta é 

a forma de protesto que dizem ter 

encontrado para contracenar com 

o silêncio da direcção da empresa 

em relação às reclamações que têm 

estado a apresentar. 

Nesse sentido, uma carta com esta 

indicação foi entregue à empresa, 

ao Ministério do Trabalho, à Ad-

ministração Marítima, ao Minis-

tério das Pescas e à Tunamar. A 

carta tem a data de 30 de Setem-

bro. 

Ao que soubemos, o comandante 

da esquadra do Porto de Maputo, 

simplesmente não aceitou receber 

a comunicação escrita por razões 

que, segundo os trabalhadores, se 

desconhecem. 

Ematum fecha-se em 
copas
Fomos aos escritórios da Ematum 

para colher reacções em torno do 

assunto. Entretanto, no local, nin-

guém aceitou falar. 

A única informação que tivemos 

é que ninguém da direcção estava 

presente para nos receber, pelo que 

devíamos remarcar para a próxima 

semana. 

(Calisto Magul) 

GIFiM diz que insurgentes usam M-pesa

Cabo Delgado

Ancorados há anos no Porto de Maputo

Trabalhadores da Ematum ameaçam 
desancorar atuneiros 
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt
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Nas terras de um eleitorado 
simpático e inofensivo para 
o partido no poder, Frelimo, 
Filipe Nyusi voltou a desa-

fiar a ciência das estatísticas, criti-
cando os que dizem que a província 
de Gaza não tem uma população que 
perfaz os números apurados pela Co-
missão Nacional de Eleições (CNE) 
e Secretariado Técnico de Adminis-
tração Eleitoral (STAE), ainda que 
tenham sido refutados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 

Embalado pelo populismo típico da 

campanha eleitoral, Nyusi disse ser 

uma autêntica ofensa aos que vivem 

na província de Gaza dizer que os 

números do recenseamento eleitoral 

são fraudulentos, acusando o INE de 

ter feito um mau trabalho. 

“Se você fica no seu gabinete e se faz 

mal o seu trabalho, não ofenda as 

pessoas, dizendo que em Gaza não 

há pessoas”, disse, tendo recebido 

uma forte ovação do público.

O candidato da Frelimo, Filipe Nyu-

si, inicia, esta sexta-feira, a sua caça ao 

voto na província de Maputo, tendo 

o distrito da Manhiça como um dos 

primeiros pontos por escalar.  

Antes da província de Maputo, Nyusi 

escalou Gaza, onde trabalhou, desde 

terça-feira, apresentando-se nos co-

mícios convencido de que a vitória 

seja certa e nada poderá mudar o 

rumo dos números “norte-coreanos” 

com que tem ganho as eleições, neste 

ponto. 

Nas eleições presidências e legislati-

vas de 2014, esta província registou 

um record de afluência às urnas, ao 

ponto de surgirem mesas de votação 

que tiveram uma participação na or-

dem de 100%. 

Filipe Nyusi amealhou 93,77% 

(34.5839) de votos contra 3,20% 

(11.792) votos do seu então opositor 

directo Afonso Dhlakama, que teve 

números próximos de Daviz Siman-

go, que se ficou nos 3.04% (11.198).

 Nas legislativas, o MDM obteve 

3,40% de votos (12.139); a Renamo 

2.54% (9.048), enquanto que a  Fre-

limo conseguiu 91.82 % dos votos 

(327,691), o que lhe valeu ocupar os 

13 assentos da Assembleia da Repú-

blica disponíveis a nível da província. 

Este ano, Gaza vai eleger 22 depu-

tados, frutos dos números inflaciona-

dos pelos órgãos eleitorais.  

Desde as primeiras eleições gerais de 

1994, a oposição ainda não logrou 

eleger se quer um deputado em Gaza. 

Mas há expectativas de que a oposi-

ção eleja deputados nestas eleições, a 

avaliar pelos números das autárquicas 

de 2018.

Diferentemente de outras províncias, 

incluindo Cabo Delgado, sua terra 

natal, Nyusi sente-se mais à vontade 

e seguro em Gaza. Prova disso, é que 
noutros pontos apresentava-se e, de 

seguida, questionava ao eleitorado se 

podia avançar ou não para o seu se-

gundo mandato, mas em Gaza disse 

tratar-se de uma pergunta dispensá-

vel, visto aquele eleitorado anda com-

prometido com a causa do desenvol-

vimento do país.

“Avanço ou recuo? Mas essa pergun-

ta não se faz aqui em Gaza. Todos 

sabemos o que viemos fazer aqui, 

apenas para confirmar que, no dia 15, 

vamos votar certo e não vos preciso 
mobilizar”, disse.
Apesar de ser a maior produtora 
nacional de gado bovino e com um 
potencial invejável de produção agrí-
cola, nos regadios de Chókwè e bai-
xo Limpopo, Gaza permanece como 
uma das províncias mais pobres do 
país. 
A fome ainda campeia em muitas 
famílias, principalmente as que estão 
localizadas nos distritos a norte da 
província. Há também falta de acesso 
à água potável, electricidade, estradas, 
centros de saúde próximos do cida-
dão e oportunidades de emprego o 
que tem levado milhares de jovens 
a migrarem para as terras do rand, à 
busca do ganha-pão. 
Foi diante destes problemas que, 
apesar de reconhecer que são uma 
realidade, Nyusi nega a estagnação 
da província ao longo dos 44 anos de 
independência, argumento que tem 
sido usado como arma de arremesso 
da oposição. 
Para o candidato presidencial da Fre-
limo, quem nega o desenvolvimento 
do país e desta província, em parti-
cular, está a dizer que quer Samora 
Machel e Joaquim Chissano nada 
fizeram. Não fez menção a Armando 
Guebuza, que substituiu na Presi-
dência da República. Aliás, em todos 
os seus comícios, Nyusi tem estado a 
passar ao lado de Armando Guebuza, 
que é visto pelos círculos próximos 
do presidente como um “elemento 
tóxico”, com o potencial de provocar 
danos ao partido caso apareça publi-
camente a fazer campanha.  
Nyusi apontou que as estradas que 
estão na província não são obras do 
colono, porque, se assim fosse, já esta-
riam totalmente esburacadas. 
Falou das realizações do seu governo 
neste ponto do país, destacando que 
todos os distritos têm escolas secun-
dárias, sedes distritais iluminadas e 
com acesso à água potável, faltando 
apenas o alargamento da rede para os 
postos administrativos, localidade e 
povoações. 
Justificou o fraco desenvolvimento de 
Gaza alegando que era preciso fazer 
um equilíbrio dos investimentos e 
pagamento de salário numa altura em 
que o país estava a braços com uma 
crise financeira que, na sua óptica, foi 

gerada pela conjuntura internacional 

e não pelas dívidas ocultas.    

No que diz respeito ao emprego, 

que é o seu “cavalo de Tróia”, disse 

que uns criticam a paralisação ou a 

inexistência de fábricas, mas são os 

mesmos que as destroem ou não dão 

espaço para que sejam construídas, 

devido ao clima de guerra instalado, 

o que afasta os investidores, até mes-

mo empreiteiros, numa clara alusão 

ao seu opositor directo.

A paz na percepção de Nyusi deve ser 

cultivada permanentemente, não bas-

tando um acordo de paz, enquanto o 

inimigo continua atacando a partir de 

Cabo Delgado.  

Gaza não tem “pessoas”
O primeiro dia de caça ao voto de 

Nyusi em Gaza foi marcado por 

baixas temperaturas e chuviscos que, 

mesmo assim, não demoveram as po-

pulações que acorreram em massa aos 

locais de comício em Xai-Xai; Man-

dlakazi e Chibuto. 

A visita de Nyusi a Gaza terminou 

esta quinta-feira com comícios em 

Massingir e Praia de Bilene, mas esta 

quarta-feira trabalhou em Massange-

na, Chicualacuala, Chókwè. 

Até às 10 horas desta terça-feira, 

Maria Cossa, 40 anos, comerciante 

no posto administrativo de Chissano, 

distrito de Bilene, já estava posicio-

nada em Chibuto para ouvir a men-

sagem do “filho da Frelimo”. 

Fortemente agasalhada, veio com um 

grupo de amigas, numa viatura par-

ticular, porque a estrada está em óp-

timas condições de transitabilidade e 

não poderia perder a oportunidade. 

Com comícios inundados de pessoas, 

questionou a validade das teorias que 

na sua óptica minimizam as popula-

ções daquela província.

“Uns dizem que Gaza não tem pes-

soas, estas pessoas são de onde? Irmão 

não ofenda as pessoas. Se você fica no 

seu gabinete e faz mal o seu trabalho 

não ofenda as pessoas. É preferível 

sentar no gabinete e receber salário 

sem fazer nada. Como é que não há 

pessoas em Gaza?” questionou, numa 

clara alusão ao INE, que refutou os 

resultados do recenseamento eleitoral 
nesta província.
 O STAE diz ter recenseado 1. 166. 
011 eleitores, o que faz com que esta 
província tenha 22 mandatos na As-
sembleia da República, uma subida 
de nove assentos comparados com os 
da legislatura que acaba de findar. 
O INE, entidade com credenciais 
para emitir pareceres sobre as esta-
tísticas nacionais, rebate os dados, 
apontando que  a província tem ape-
nas 836.581 pessoas em idade eleito-
ral. 
Para o INE, os números do STAE 
superam em mais de 329.430 pes-
soas, cifra que, de acordo com aquela 
instituição, só pode ser alcançada em 
2040. 
O debate em torno dos números de 
eleitores no bastião da Frelimo levou 
o presidente do INE, Rosário Fer-
nandes, a colocar o seu lugar à dispo-
sição por não concordar com a bana-
lização da ciência a favor da política. 
Fernandes, um profissional probo 
e coerente nas suas acções, não se 
deixou intimidar pelo discurso presi-
dencial de “cortar o capim que cresce 
sozinho” e cedeu lugar para que se 
formulem teorias que possam expli-
car a existência daqueles números. 
A missão foi entregue a Eliza Móni-
ca Magaua, nova presidente do INE, 
que promete esclarecer o assunto até 
finais de Dezembro, ou seja, depois 
das eleições.     
Para Nyusi, o debate sobre os núme-
ros da população de Gaza visa dis-
trair o executivo do seu foco, que é 
o trabalho para busca de fundos para 
a construção da barragem de Mapai, 
reabilitação do descarregador de fun-
do da barragem de Massingir o que 
vai garantir uma boa gestão da água 
para servir a agricultura, “abebera-
mento” de gado, consumo e minimi-
zar o impacto das calamidades natu-
rais, que ciclicamente têm assolado a 
província. 
Mas também avançou uma proposta 
de construção de uma estrada alter-
nativa à EN1 de modo a reduzir o 
tráfego e a dar um pouco de tranqui-
lidade à cidade de Xai-Xai.

Gaza

Nyusi desdramatiza números do recenseamento 
Por Argunaldo Nhampossa  

A 
intolerância política tem sido uma das prin-

cipais características do “Frelimistão” – nome 

dado à província de Gaza, onde tem havido 

ataques à oposição que escalam este ponto do 

país. 

Depois da violência protagonizada em 2014, por ele-

mentos da Frelimo contra os do MDM, que contou 

com a mão do então primeiro secretário provincial da 

Frelimo em Gaza, hoje premiado com o cargo de se-

cretário-geral do partido, a caravana de Daviz Simango 

voltou, este ano, a ser violentada em Gaza. 

Falando no segundo comício que realizou esta terça-

-feira, em Mandlakazi, Nyusi condenou os actos de 

violência e pediu aos simpatizantes do partido para 

não se envolveram em confrontações com outros par-

tidos políticos. Em Mandlakazi e Xai-Xai, a comitiva 

de Ossufo Momade foi violentada por homens que 

trajavam camisetas da Frelimo.

Nyusi apelou para uma convivência política saudável e 

pediu aos membros da Frelimo para que sejam exem-

plo de tolerância, deixando o adversário fazer o seu 

trabalho, pois a província é muita extensa e há espaço 

para todos. 

Depois das escaramuças, Bernardino Rafael está em 

Gaza a dirigir pessoalmente as operações, numa pro-

víncia onde já foi comandante.   

Usar turismo para desenvolver
Antes de embarcar para Gaza, Filipe Nyusi escalou, no 

passado final de semana, a província de Inhambane, 

que serviu de ponto de entrada para a zona sul, tida 

como favorável à Frelimo. 

Se nas zonas centro e norte, Nyusi apostou em traba-

lhar em distritos favoráveis à oposição, em Inhambane 

a tendência inverteu-se, tendo se preocupado com os 

pontos localizados nas bermas da EN1, onde goza de 

aceitação. 

Na terra de boa gente, como carinhosamente é tratada 

a província, Nyusi centrou as suas atenções na pro-

moção do turismo e agricultura, para a diversificação 

da economia, aludindo que o gás de Pande e Temane 

acaba.

Evitar confrontações
-Bernardino Rafael dirige operações em Gaza
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O Presidente do Movimento 
Democrático de Moçam-
bique (MDM) e candidato 
presidencial pela mesma 

organização, Daviz Simango, clas-
sifica os actos de violência e a onda 
de ataques a sua comitiva e seus 
membros como acções de cobar-
des e de antidemocratas. Simango, 
que falava ao SAVANA, na ma-
nhã desta quarta-feira, no distrito 
de Boane, província de Maputo, 
referiu que a violência e o terro-
rismo político praticado contra os 
partidos da oposição contam com 
o beneplácito da direcção máxima 
da Frelimo, na medida em que se 
mantém indiferentes às barbarida-
des. Daviz Simango lamentou ain-
da o facto dos órgãos de adminis-
tração eleitoral, a polícia e outras 
entidades que deviam velar por 
respeito aos direitos fundamentais 
dos cidadãos optarem pelo silêncio 
perante ao grave atentado à demo-
cracia. “Isto mostra claramente 
que o nosso Estado está capturado, 
o lambebotismo, o escovismo e o 
puxa-saquismo tomou conta das 
instituições e todos estão à soldo 
da Frelimo e nós queremos acabar 
com isso”, sentenciou.          No prosseguimento da sua campa-

nha eleitoral, o candidato presiden-

cial do MDM entrou na zona sul 

do país, na última sexta-feira, 27, 

pela vila franca de Save, distrito de 

Govuro, província de Inhambane, 

vindo da província de Tete. À che-

gada, a comitiva foi recebida por 

um grupo de membros da Frelimo 

que lhes tentou impedir o avanço. O 

acto gerou confusão e desaguou em 

pancadarias. A Polícia, que pela nor-

ma deve escoltar as comitivas dos 

candidatos presidenciais, não esteve 

presente no local. 

 O mesmo cenário continuou na vila 

sede de Govuro onde membros da 

Frelimo, tocando vuvuzelas, impe-

diram Simango de discursar para o 

público. Na província de Gaza, Da-

viz Simango foi impedido de fazer a 

sua campanha eleitoral nos distritos 

de Manjakaze e Chókwè. No distri-

to da Macia, em pleno comício po-

pular foram lançadas pedras contra 

ele. Uma delas atingiu o jornalista da 

Televisão de Moçambique (TVM), 

Elísio Santimano, quando captava o 

som do candidato. Em todos casos a 

polícia agiu de forma apática.       

Falando desses actos, Daviz Siman-

go referiu que a Frelimo está a mos-

trar a sua verdadeira face. A de um 

partido antidemocrático que não 

está preparado para boa convivência 

política.

Referiu que a Frelimo olha para ou-

tros partidos como  inimigos e não 

adversários. “Esquece que o período 

eleitoral é um momento de festa 

onde os políticos deviam usar para 

vender seus programas e deixar que 

o cidadão escolha a melhor propos-

ta”.

Sublinha que o partido Frelimo é 

falso pregador. Isto é, diz uma coisa 

e faz outra. Explica que está muito 

preocupado em relação aos níveis de 

violência que acontecem neste pro-

cesso eleitoral. 

“A preocupação não se limita apenas 

aos ataques que tenho sido alvo ou 

aos meus membros. Esta violência 

atinge também jornalistas. Quan-

do os arruaceiros nos atacam não 

olham para o alvo. Por exemplo, 

ontem (terça-feira), na Macia, ati-

raram pedra contra mim. Por sorte 

escapei, mas, infelizmente, atingiu 

um membro da minha comitiva, 

um jornalista da TVM, que estava 

a captar o som do meu discurso. 

Lamentavelmente, não ouvimos 

nenhuma voz de solidariedade do 

Sindicato Nacional de Jornalistas 

(SNJ) nem do Misa Moçambique 

e muito menos de outros jornalistas. 

Isso preocupa-me. Quer dizer que 

estamos a ser tomados pelo bicho 

do tacho, lambebotismo, escovismo, 

de yes man e de engraxadores do re-

gime”, lamentou. 

Para Simango,  o SNJ e o MISA 

Moçambique devem ser livres das 

amarras partidárias. Também lançou 

fortes críticas aos jornalistas afir-

mando que, apesar da visão ampla 

das coisas, os jornalistas não con-

seguem eleger órgãos competentes 

para lhes representar devidamente 

e como consequência é que tem um 

secretário-geral do SNJ que, em vez 

de defender interesses dos jornalis-

tas, está a fazer campanha eleitoral à 

favor de um partido político.    

Refere que a direcção máxima da 

Frelimo é a principal responsável 

pelos actos da violência que carac-

teriza o presente processo eleitoral, 

porque cada vez que o opositor é 

violentado, esta celebra. 

“Se um pai faz fecalismo ao céu 

aberto, o filho vai achar isso normal 

e também fará o mesmo. O compor-

tamento dos membros da Frelimo 

ao nível da base é o espelho da sua 

direcção”, acusou. 

O candidato presidencial do MDM 

falou também das mortes que se ve-

rificaram nas províncias de Nampu-

la e Tete onde perto de 20 pessoas 

morreram depois de presenciar os 

showmícios do candidato presiden-

cial da Frelimo, Filipe Nyusi.

Para Simango, é inconcebível que 

um partido que se diz popular, 

transporte pessoas de um ponto 

para o outro para assistir comícios. 

‘‘A um partido popular, as pessoas é 

que vão ao encontro’’, rematou.

“Veja que a Frelimo obriga as pes-

soas a marcar presença nos seus 

comícios, movimenta-as de um 

distrito para o outro em condições 

desumanas, o que mostra claramen-

te a insensibilidade do partido com 

o valor da vida. Morrem pessoas e 

depois usam dinheiro de Estado 

para pagar as despesas de funeral 

ou para tratar feridos. Isso é roubo, 

porque aquelas pessoas morreram 

ou feriram-se ao serviço da Frelimo. 

Portanto, é o partido que deve assu-

mir as consequências dos seus actos 

e não transferir a responsabilidade 

para o Estado que é de todos mo-

çambicanos”, criticou.     

 

Sofrimento só acabará com 
o MDM no poder  
De terça a quinta-feira, Daviz Si-

mango trabalhou na província e na 

cidade de Maputo, onde escalou 

sucessivamente os distritos de Ma-

nhiça, Marracuene, Boane, cidade 

da Matola e em alguns bairros da 

capital.

Nesta quarta-feira, escalou o distrito 

de Boane. O programa definia que 

a visita iniciasse as 9 horas, mas a 

demora da escolta policial que de-

via acompanhar a comitiva do lo-

cal de hospedagem no distrito de 

Marracuene até Boane, fez com que 

Simango chegasse àquela vila muni-

cipal as 11:30 minutos.   

Simango foi recebido por um grupo 

de jovens que trajavam as cores do 

partido. 

Depois das saudações, partiu para o 

mercado municipal onde fez con-

tactos interpessoais e discursou para 

o público presente.

Em cima de carroçaria de uma via-

tura de marca Toyota Hilux D4D, 

Simango disse que o MDM quer 

mudar Moçambique. “Se vocês fi-

carem em casa, tudo continuará na 

mesma e os ladrões vão nos roubar. 

Estamos em contagem decrescente 

para 15 Outubro e conto com o vos-

so apoio”, apelou. 

Simango elucidou aos presentes que 

na sua curta estadia no distrito de 

Boane foi possível testemunhar os 

altos índices de pobreza e sofrimen-

to. Dialogou com jovens e sentiu 

que há unanimidade sobre a neces-

sidade de mudança.

Referiu que no país há jovens for-

mados, mas condenados a vender 

roupa e amendoim na rua por falta 

de oportunidades de emprego. 

Para Simango, o país tem muitas 

potencialidades que podem criar 

condições de emprego para jovens. 

‘‘O que falta são políticas que pro-

movam o emprego, o governo da 

Frelimo está preocupado em roubar 

e não para melhorar a vida do povo’’, 

disse.

Disse que esse cenário deve mudar 

e a condição é votar no MDM e no 

seu candidato.

“O MDM vai galvanizar a econo-

mia do país criando incentivos para 

todos aqueles que querem investir, 

vamos criar condições para que os 

jovens sejam capacitados, finan-

ciados, também para que criem os 

próprios empregos. Não faz sentido 

estudar para depois arrumar o di-

ploma na mala. Há que haver opor-

tunidades para as pessoas usarem 

seus conhecimentos na produção 

da sua própria riqueza, mas para tal, 

deve haver um impulso que neste 

momento falta”, frisou para depois 

acrescentar que distritos recebiam 

sete milhões de meticais com objec-

tivo de financiar as iniciativas locais. 

Mas o dinheiro servia apenas para 

um punhado de pessoas com o car-

tão vermelho. A esmagadora maio-

ria da população não tinha acesso 

aos sete milhões. 

“Será que se pode promover desen-

volvimento com exclusão? O MDM 

quer acabar com isso”, comprome-

teu-se.

No distrito de Boane, os vendedores 

informais queixaram-se de perse-

guições da polícia municipal. Refe-

riram que ganham a vida vendendo 

produtos, mas a polícia municipal 

quando chega arranca tudo.

Em jeito de resposta, o presidente 

do MDM classificou o acto de rou-

bo na medida em que a polícia mu-

nicipal está a apoderar-se de coisas 

alheias. 

Para o Presidente do MDM, a 

Frelimo é um partido controverso. 

‘‘Não cria condições para as pessoas 

trabalharem. Quando estas buscam 

sustento vendendo na rua, a mesma 

Frelimo manda arrancar  os produ-

tos. Isso deve acabar’’, disse.

Simango disse que Moçambique 

tem tudo para ser um país próspe-

ro. Tem terras férteis, água, energia, 

mão-de-obra, mas infelizmente 

continua a importar quase tudo. 

Há que dizer basta a importação de 

tomate, de arroz, do milho. Temos 

que ter a nossa própria produção. 

Não se justifica que continue a ha-

ver pessoas a morrer de fome com 

todas condições para a produção de 

comida.

O MDM quer criar um mecanismo 

de protecção da produção interna.  

Recordou que a riqueza de Moçam-

bique está concentrada num peque-

no grupo de pessoas. Esta gente é 

que, juntamente com seus filhos e 

familiares, delapida os recursos e a 

maioria continua na pobreza extre-

ma. 

“Chegou a oportunidade de nós 

como povo mandarmos embora 

esta minoria de corruptos e ladrões 

que delapidam nossos recursos. Sa-

bemos que vão passar por aqui a 

oferecer motorizadas, capulanas, ca-

misetas, bonés. Isso não é problema, 

levem porque é vosso dinheiro que 

comprou esses produtos. Levem as 

ofertas deles e no dia 15 de Outu-

bro votem com consciência. Há que 

ganhar coragem e dizer basta da 

corrupção e ladroagem. Queremos 

acabar com captura de Estado. Mo-

çambique é de todos independen-

temente do partido, religião, raça 

ou nível social. Moçambique não 

é propriedade do partido Frelimo. 

Há documentos próprios que iden-

tificam a identidade dos moçam-

bicanos. Não é o cartão vermelho”, 

enfatizou. 

Revelou que a Frelimo é como co-

mida que provoca diarreia. ‘‘A úni-

ca solução para se livrar dela é não 

comer. A Frelimo é como um disco 

raspado por estar a muito tempo a 

tocar, a solução é deitar fora’’.       

Finalizou o seu discurso referindo 

que todos devem votar. Contudo, 

não basta, é preciso controlar o voto 

para evitar que os antidemocratas 

roubem. 

Daviz Simango fala dos ataques a sua comitiva eleitoral 

“É difícil fazer política com cobardes” 
Por Raul Senda

... e diz que a única forma de acabar com a intolerância, sofrimento e corrupção é votar no MDM e no seu candidato presidencial 



14 Savana 04-10-2019Savana 04-10-2019 15NO CENTRO DO FURACÃO

Fundamentalmente, é um 

corpus político que não 

vai ao âmago das preo-

cupações centrais da 

Renamo apresentadas sempre 

em ocasiões de conflitos pós-

-eleitorais. É, por assim dizer, 

um governador de província que 

– apesar de um forte cortejo de 

legitimidade, derivada da sua 

eleição pela Assembleia Pro-

vincial, e acrescidas funções na 

prossecução do desenvolvimen-

to social e económico da provín-

cia – na prática, não possui nem 

terra, nem povo, para governar! 

Desde as primeiras eleições ge-

rais e multipartidárias de 1994 

a Renamo sempre contestou os 

resultados alegando fraude elei-

toral e irregularidades de diver-

sa índole. E, em contrapartida, 

a Renamo sempre colocou na 

mesa a hipótese de um Governo 
de Unidade, envolvendo a Fre-

limo e a Renamo. O momento 

mais alto de sistematização de 

hipóteses, neste sentido, teve 

lugar após as disputadas segun-

das eleições gerais de 1999, que 

foram seguidas dum período de 

tensão e escalada de conflituali-

dades no País. 

Como se sabe, o resultado, for-

temente rejeitado pela Renamo, 

das eleições presidenciais de 

1999 deu 52% para o candidato 

da Frelimo, Joaquim Chissano e 

48% para o candidato da Rena-

mo, Afonso Dhlakama. E, como 

corolário da disputa pós-eleito-

ral, a Renamo colocou ao Go-

verno um conjunto de exigências 

que continham os pontos se-

guintes: (1) recontagem do voto 

presidencial de 1999; (2) aboli-

ção imediata do sistema judicial, 

por estar viciado e ser fortemen-

te partidário; (3) nomeação pela 

Renamo-União Eleitoral de 

governadores, administradores 

e chefes de posto, nas províncias 

onde a Renamo-União Eleitoral 

obteve a maioria de votos, nas 

eleições legislativas de 1999; (4) 

desmantelamento das estruturas 

partidárias de base na adminis-

tração pública; e (5) libertação 

das pessoas detidas em ligação 

com as manifestações de 9 de 

Novembro de 2000. Devido a 

fortes pressões exercidas tanto 

por personalidades e sectores da 

sociedade civil nacionais, como 

pela comunidade doadora inter-

nacional, a Frelimo e a Renamo 

chegaram a acordo para dialo-

gar e encontrar espaço para dar 

maior papel político à Renamo e 

à Afonso Dhlakama, ainda que 

fora dos ditames constitucionais. 

Assim e na mesa de negocia-

ções “secretas” entre a Frelimo 

e a Renamo havidas no decurso 

do ano 2000, lideradas por To-

más Salomão e Raúl Domin-

gos, o então Presidente Joaquim 

Chissano colocou a seguinte 

hipótese: para Manica, Sofala 

e Zambézia, a Renamo apre-

sentaria uma lista de três can-

didatos para cada província e o 

Presidente Chissano concordava 

em nomear um desses três. Nas 

províncias de Nampula, Niassa 

e Tete, a Frelimo apresentaria 

uma lista de três candidatos e 

o Presidente Chissano concor-

dava em nomear aquele que a 

Renamo escolhesse. Neste mo-

delo, a Renamo podia tentar um 

acordo com um dos candidatos 

designados pela Frelimo – para 

Nampula, Tete e Niassa - para ir 

ao encontro das suas necessida-

des, enquanto a Frelimo tentaria 

escolher dentre os candidatos 

indicados pela Renamo - para 

Manica, Sofala e Zambézia – o 

mais capaz de executar o pro-

grama do Governo e trabalhar 

com o Presidente da República. 

Afonso Dhlakama rejeitou esta 

possibilidade, exigindo a no-

meação de todos os seis gover-

nadores e, em última instância, 

expulsou o seu negociador, Raúl 

Domingos, da Renamo. 

“Psicologicamente 
importante”
David Aloni1 – que entretanto 

passou a ser praticamente o nú-

mero 2 da Renamo após a ex-

pulsão de Raúl Domingos – te-

ria reconhecido que: “Aceitamos 

que o Governador representa o 

Presidente na Província e deve 

seguir o programa do Gover-

no. Mas também se espera que 

o Governador satisfaça as aspi-

rações do povo. O Governador 

é o chefe naquela área e tem 

suficientes poderes discricio-

nários para empreender acções 

independentes”2. Na perspecti-

va de David Aloni, a nomeação 

de governadores provinciais era 

“psicologicamente importante” e 

tinha o potencial de criar estabi-

lidade política no País pois, por 

um lado, iria, no seu ponto de 

vista, satisfazer o desejo do povo 

de seguir as ordens dos seus ho-

mens e, por outro, criar espaço 

para a coabitação político-parti-

dária tal como ocorre em diver-

sos contextos Europeus. 

Abortada que foi a hipótese co-

locada pelo Presidente Chissa-

no, a questão da nomeação dos 

governadores provinciais – e seu 

enquadramento na lógica de um 

Governo de Unidade – foi aban-

donada por algum tempo. E, eis 

que após as eleições gerais de 

2014, reaparece com o mesmo 

fervor de antes. Como se sabe 

em 2014, a Frelimo obteve 56% 

dos votos e o seu candidato pre-

sidencial, Filipe Nyusi, obteve 

57%, enquanto que a Renamo 

obteve 33% e o seu candidato, 

Afonso Dhlakama, 37%, num 

escrutínio em que o Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM)  – uma força políti-

ca entretanto surgida em 2009 

– obteve 8% e o seu candida-

to, Daviz Simango, 6%. Nes-

ta ocasião a Renamo rejeitou 

o resultado das eleições – com 

as mesmas alegações de fraude 

eleitoral e irregularidades di-

versas – e começou por exigir a 

criação de um Governo de Ges-

tão. Todavia e pouco tempo de-

pois, Afonso Dhlakama afastou 

a possibilidade de um Gover-

no de Gestão e voltou à antiga 

exigência de nomeação de Go-

vernadores nas províncias onde 

a Renamo obteve maioria nas 

eleições legislativas. Contudo, a 

Frelimo – e mais vocalmente a 

Associação dos Antigos Com-

batentes da Luta de Libertação 

Nacional (ACLIN) - rejeitou, 

liminarmente, tanto a ideia de 

um Governo de Gestão, como 

a possibilidade da Renamo no-

mear governadores nas provín-

cias onde obteve a maioria do 

voto para as legislativas. 

Entre outras medidas drásti-

cas, a Renamo chegou a propor 

a realização de um Referendo 

para dividir o País – em Dezem-

bro de 2014 – ou, simplesmen-

te, inviabilizar o funcionamento 

das instituições saídas das elei-

ções gerais de Outubro de 2014. 

Todavia, e no seguimento do 

encontro entre o Líder da Rena-

mo e o Presidente Filipe Nyusi, 

começa-se a falar novamente da 

hipótese de uma solução que, 

desta vez, implicaria a criação de 

Autarquias de nível provincial, 

na altura, comentadas e funda-

mentadas pelo Professor de Di-

reito Constitucional na UEM, 

Gilles Cistac3. O projecto de lei 

– sobre a possibilidade de cria-

ção de Autarquias provinciais 

submetido pela Renamo para a 

consideração da Assembleia da 

República viria a ser reprovado 

por esta – com voto decisivo da 

maioria parlamentar da Freli-

mo - em Abril de 2015, com a 

alegação de que o projecto con-

tinha vícios jurídicos insanáveis. 

Para a Renamo, contudo, o pro-

jecto das Autarquias provinciais 

traduzia-se numa outra hipótese 

da Renamo, e seu líder, nomear 

os governadores das províncias 

onde obtivera maioria de votos 

nas legislativas com respaldo 

constitucional num exercício 

que, segundo a Renamo e seu 

líder, enquadrava-se na perspec-

tiva do aprofundamento da de-

mocracia e da descentralização 

administrativa.

A ideia de Autarquias provin-

ciais, chumbada pela bancada 

da Frelimo na Assembleia da 

República, foi evoluindo com o 

tempo e, em Setembro de 2015, 

a Renamo apresentou uma ver-

são reformulada deste projecto 

– para não incorrer no argu-

mento da inconstitucionalidade 

colocado pela bancada da Fre-

limo no Parlamento – e, desta 

vez, a Renamo propunha que os 

Governadores provinciais fos-

sem nomeados pelo Presidente 

da República sob proposta das 

respectivas Assembleias provin-

ciais. Deste modo, a Renamo 

poderia – através da sua maio-

ria nas Assembleias provinciais 

de Manica, Sofala, Zambézia, 

Nampula, Tete e Niassa – pro-

pôr os nomes dos candidatos 

a Governador de província ao 

Presidente da República sem 

ferir a Constituição da Repúbli-

ca. E, a Renamo, defendia que 

isso iria reforçar a soberania do 

povo e contribuir para conso-

lidar a democracia. Estranha-

mente, nesta altura do debate, 

poucos pararam para reflectir 

na proximidade desta proposta 

com a hipótese de solução co-

locada por Joaquim Chissano, 

cerca de quinze anos antes nas 

famosas negociações secretas 

lideradas por Tomás Salomão e 

Raúl Domingos. De igual for-

ma, escapou aos observadores, 

a perspectiva de que a ideia da 

Renamo – e do seu líder – de 

governar nas províncias onde 

obtivera maioria nas eleições le-

gislativas enquadrava-se no mo-

delo de Governo de Unidade en-

volvendo a Frelimo e a Renamo 

na dupla perspectiva de reforço 

da soberania popular e de coa-

bitação político-partidária4. Po-

rém, a Assembleia da República 

voltou a rejeitar o projecto de re-

visão da Constituição da Repú-

blica em Dezembro de 2015. O 

argumento da bancada da Fre-

limo para chumbar a proposta 

da Renamo implicava a rejeição 

da ideia de que os Governadores 

de província fossem propostos 

ao nível provincial, bem como o 

que a bancada da Frelimo con-

siderava ser a transferência das 

atribuições do Estado para as 

Autarquias provinciais. 

Efectivamente, estas preocupa-

ções da bancada parlamentar 

da Frelimo foram devidamente 

acauteladas na aprovação da Lei 

nº1/2018, de 12 de Junho, de-

signada “Lei da Revisão Pontual 

da Constituição da República 

de Moçambique”. O que mais 

ressalta à vista – logo numa lei-

tura simples e retrospectiva – é 

a ruptura que ela significa com 

a ideia de coabitação político-

-partidária na vertente de Go-
verno de Unidade que a Renamo 

e o seu líder sempre defende-

ram desde os acontecimentos 

sequentes à crise pós-eleitoral 

despoletada depois das eleições 

gerais de 1999. Ao invés das 

propostas avançadas pela Rena-

mo, o modelo aprovado de “En-

tidades Descentralizadas” indica 

que nestas o Estado vai manter 

as suas representações para o 

exercício de funções exclusivas 

e de soberania. As “Entidades 

Descentralizadas” ficam sujeitas 

à tutela administrativa do Esta-

do e, a elas, atribui-se a prerro-

gativa de criar e manter “pessoal 

próprio” definido nos termos da 

Lei. 

Por outras palavras, os Gover-

nadores de província – criados 

ao abrigo do estatuto das “En-

tidades Descentralizadas” – dei-

xaram de configurar o quadro 

de Órgãos locais de Estado, defi-

nidos como: “…aqueles que têm 

como função a representação 

do Estado ao nível local para a 

administração e o desenvolvi-

mento do respectivo território 

e contribuem para a integração 

e unidade nacionais”5. Ao invés 

dos Governadores de província, 

o Secretário de Estado na Pro-

víncia – aquele que assegura a 

realização das funções exclusivas 

e de soberania na Província – é 

aquele que, doravante “…supe-

rintende e supervisa os serviços 

de representação do Estado na 

Província e nos distritos”6. O 

actual “Governador de provín-

cia” não tem as prerrogativas que 

tornavam problemática a sua 

propositura ao nível provincial 

e, claramente, não desempenha 

na província as atribuições do 

Estado central. Não sendo, se-

quer, uma entidade enquadra-

da no capítulo do Poder Local, 

trata-se de um mecanismo que 

abre espaço para o alargamento 

Para que serve um Governador provincial sem Governo Provincial?*
das atribuições políticas e re-

gulamentares das Assembleias 

Provinciais sem alterar, de modo 

nenhum, a distribuição do po-

der entre os órgãos centrais do 

Estado – e suas representações 

locais – e os órgãos do Poder 

autárquico.   Fundamentalmen-

te, é um corpus político que não 

vai ao âmago das preocupações 

centrais da Renamo apresenta-

das sempre em ocasiões de con-

flitos pós-eleitorais de grande 

envergadura. É, por assim dizer, 

um governador de província que 

– apesar de um forte cortejo de 

legitimidade, derivada da sua 

eleição pela Assembleia Pro-

vincial, e acrescidas funções na 

prossecução do desenvolvimen-

to social e económico da provín-

cia – na prática, não possui nem 

terra, nem povo, para governar! 

Acordo de Paz de Maputo
Todavia, e porque estamos num 

momento particularmente de-

cisivo para o estabelecimento 

de uma paz efectiva no País – 

ainda que cenários de violência, 

destruição e morte teimem em 

alastrar-se na Província de Cabo 

Delgado e, timidamente ainda, 

através das acções esporádicas 

da Junta Militar da Renamo – é 

preciso referir que o consenso 

atingido por todas as bancadas 

presentes no actual Parlamento 

moçambicano quanto à institu-

cionalização das “Entidades de 

governação descentralizada” foi 

fundamental para a viabilização 

do Acordo de Paz de Maputo, 

considerado como acordo de-

finitivo, assinado entre o Presi-

dente da República e o Líder da 

Renamo e, deste modo, perfila-

-se como uma etapa do processo 

de aprofundamento da demo-

cracia no País.

Contudo, e prevendo-se de an-

temão que venham a surgir ten-

sões, praticamente inevitáveis, 

entre o Governador de província 

eleito e o Secretário de Estado a 

ser nomeado pelo Presidente da 

República, vale a pena começar 

já a pensar na multiplicidade 

de espaços e esferas de diálogo 

político que podem ser criados 

para diminuir os efeitos nefastos 

resultantes de uma gestão inefi-

caz das esferas de competência 

e autoridade na actuação destes 

dirigentes do campo político 

nacional. Quiçá e reconhecendo 

a natureza limitada das com-

petências efectivas formais do 

novo governador de província, 

seria recomendável ou legítimo 

reservar para este as prerrogati-

vas de função usufruídas pelos 

anteriores governadores de pro-

víncia, i.e., os palácios existentes, 

o protocolo oficial do Estado e 

a precedência, oficial, face ao 

Secretário de Estado a quem, 

efectivamente, está reservada a 

chefia dos Serviços de represen-

tação do Estado na Província e 

nos distritos. 

*Centro para a Democracia e De-
senvolvimento (CDD)

1  David Aloni foi Vice-Chefe da 
Bancada da Renamo após as 
eleições de 1994, mais tarde de-
sempenhou a função de Chefe do 
Gabinete do Presidente da Re-
namo e, à altura da sua morte 
em Agosto de 2008, era membro 
do Conselho do Estado. 

2  Uma cobertura exaustiva acerca do 
conteúdo das negociações e as po-
sições expostas pelos principais lí-
deres da Renamo aparece no Bo-
letim sobre o Processo da Paz em 
Moçambique, no seu número 26 
de 10 de Abril de 2001, edição da 
AWEPA, sob responsabilidade 
de Joseph Hanlon e tradução de 
Maria de Lurdes Torcato. 

3  Gilles Cistac, Constitucionalista 
moçambicano, de origem fran-
cesa, viria a perder a vida no 
dia 3 de Março de 2015, na Av. 
Eduardo Mondlane, vítima de 
baleamento, num crime até hoje 
não devidamente esclarecido. 

4  José Manteigas, porta-voz da 
Renamo teria referido na altu-
ra, e em relação a este projecto 
de lei que: “Este acto legislativo 
visa dotar o país de um quadro 
jurídico constitucional que se 
adeque à nossa realidade sócio-
-política como forma de respei-
tar a legitimidade emanada pelo 
povo moçambicano no dia 15 
de Outubro de 2014”. Ou seja, 
o novo projecto que ao invés de 
Autarquias provinciais indicava 
agora a inclusão de um comando 
constitucional através do qual os 
Governadores de província se-
riam nomeados pelo Presidente 
da República sob prosta das As-
sembleias provinciais traduzir-
-se-ia, na prática, em a Renamo 
indicar governadores para as 
provínciais onde reclamava vi-
tória eleitoral nas eleiçoes gerais 
de 2014. 

5  De acordo com a definição de Ór-
gãos locais do Estado inserida 
no Capítulo IV, artigo 262, da 
Canstituição da República apro-
vada em 2004.

6  De acordo com o artigo 142-A 
sobre Secretário de Estado na 
Província da Lei nº1/2018, de 
12 de Junho, Sobre a Revisão 
Pontual da Constituição da Re-
pública de Moçambique.

Nas negociações entre o Governo e a Renamo em 2000, na sequência das controversas eleições de 1999, Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, já abordavam a questão dos governadores provinciais.
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Ao SAVANA, o antigo 
bastonário da Ordem 
dos Advogados, Gilber-
to Correia, analisou os 

30 anos da Procuradoria Geral 
da República (PGR), na quali-
dade de órgão superior do Mi-
nistério Público (MP), celebrado 
no passado dia 19 de Setembro e 
concluiu que ainda não está pre-
parado para dar respostas que a 
sociedade precisa que dê. Disse 
que continua com pouca autono-
mia em relação ao poder político 
e os procuradores são subordina-
dos dos políticos de onde rece-
bem ordens. 
Gilberto Correia, que recen-
temente adquiriu o nível de 
doutoramento, duvida que as 
detenções dos presumíveis res-
ponsáveis das dívidas ocultas 
resulte do trabalho da PGR, mas 
da pressão da acusação america-
na contra um antigo Ministro 
das Finanças, de um alto oficial 
do SISE e um lobista com gran-
de penetração nos altos níveis da 
hierarquia política e pelo facto 
de  2019 ser ano eleitoral. 
Na linhas abaixo segue a entre-
vista onde o advogado e profes-
sor universitário diz que a cor-
rupção que afecta gravemente as 
estruturas do judiciário no país, 
também atingiu o MP. 

Há 30 anos, a Justiça moçambi-
cana assinalava um marco histó-
rico. A criação da Procuradoria 
Geral da República cuja visão 
era de fortificar o Estado de Di-
reito Democrático com garan-
tias constitucionais, sobretudo 
no que concerne o combate ao 
crime, garante da legalidade e 
protecção dos direitos dos cida-
dãos e dos interesses do Estado. 
30 anos depois acha que a PGR 
está a cumprir com a sua missão?
Parece que o mais correcto era 

referir-se ao Ministério Público 

(MP), conquanto a Procuradoria-

-Geral da República (PGR) inte-

gre aquele órgão ao nível do res-

pectivo comando. Creio também 

que é mais interessante analisar a 

funcionalidade actual destes ór-

gãos, perante os desafios actuais, 

do que os olhar numa perspectiva 

meramente histórica. 

Actualmente, temos tremendos 

desafios associados à construção 

de um verdadeiro Estado de Di-

reito democrático, à reabilitação 

do aparelho da Justiça de modo 

a torna-lo verdadeiramente inde-

pendente, desafios ligados ao res-

peito dos direitos humanos e aos 

direitos fundamentais,  vivemos 

Gilberto Correia e os 30 anos do Ministério Público

“Não se faz justiça com procuradores 
reféns de ordens políticas”  
Por Raul Senda

uma entorse democrática que ten-

de a acentuar-se com a partidari-

zação crescente do sector público 

e dos órgãos do Estado, incluindo 

o próprio MP e a PGR. Qualquer 

destes desafios actuais demandam 

um MP e uma PGR melhor. Exi-

gem mais, muito mais, destes ór-

gãos. 

Olhando para as respostas que te-

mos actualmente, perante este ce-

nário bastante problemático, creio 

que, volvidos 30 anos, ainda não 

temos um MP e uma PGR pre-

parados para dar as respostas que 

precisamos que dêem. Há uma 

evolução quantitativa do trabalho 

do MP através da sua extensão 

territorial pelo país e por via do 

crescimento do número de magis-

trados; mas qualitativamente esse 

trabalho ainda se mostra, muitas 

vezes, omisso e com muita pouca 

autonomia em relação ao poder 

político. 

Indo agora à resposta da pergunta 

que me colocou, não acho que o 

MP e a PGR estejam a cumprir 

correcta e cabalmente a sua mis-

são. Não estão à altura das expec-

tativas e das necessidades do país. 

Temos mais, mas não necessaria-

mente melhor MP e PGR.

A independência, transparência, 
eficiência, integridade e celeri-
dade são os valores que, de prin-
cípio, orientam a PGR. Será que 
a realidade prática mostra que a 
PGR está a orientar-se por esses 
valores?
A PGR e o MP devem ser autó-

nomos, não propriamente inde-

pendentes. A independência está 

reservada aos tribunais e aos ad-

vogados. Mas nem essa autonomia 

parece-me exercida correctamen-

te. Há uma notória dependência 

do poder político, que se reflecte 

a nível central e espraia-se para o 

nível local. Basta ver o que aconte-

ce nas províncias, os procuradores 

sentem-se subordinados dos go-

vernadores, não só chamam-nos 

de “chefes” como participam nas 

sessões do Governo Provincial e 

agem como se fossem mesmo seus 

chefes. Recebem ordens, permi-

tem atropelos à lei sem agirem, 

são incapazes de repor a legali-

dade porque receiam represálias 

do poder político. Até mesmo 

nas esquadras, há procuradores 

de triagem que perante casos de 

violações dos direitos dos cidadãos 

ou de prisões ilegais, apesar de te-

rem consciência das ilegalidades 

e arbitrariedades, receiam tomar 

as medidas efectivas de reposição 

com “medo” da PRM e das repre-

sálias associadas. 

Só para dar um exemplo, de mui-

tos que conheço, presenciei um 

caso em que um procurador pro-

vincial foi chamado por causa de 

uma grave ilegalidade cometida 

pela alta hierarquia do Comando 

Provincial da PRM. Interveio e 

constatou a ilegalidade, assegurou 

ao cidadão lesado que ia tomar 

medidas imediatas de reposição da 

legalidade, mas quando ligou para 

o Comandante Provincial recebeu 

ordens deste para parar o seu tra-

balho e aguardar instruções supe-

riores vindas da sua “Chefe”. Acto 

contínuo,  limitou-se a lamentar 

perante o cidadão injustiçado que 

nada mais poderia fazer perante 

aquele cenário intimidatório.

Nestes e noutros casos, verifica-se 

muitas vezes que não há autono-

mia do MP, não há transparência 

e nem eficiência, não há integri-

dade e nem verticalidade, muito 

menos celeridade e legalidade. E 

se isso acontece é porque a PGR 

não soube criar condições para a 

defesa dessa autonomia e dos de-

mais valores indispensáveis a uma 

actuação correcta e necessária. As 

intervenções oscilam ao sabor de 

influências políticas do que ao sa-

bor da legalidade, são mais fortes 

quanto mais fracos são os visados 

e o inverso quanto maior for a in-

fluência política e económica dos 

mesmos. 

 Nos últimos anos, o nível de 
queixas contra a violação dos 
Direitos Humanos tem sido 
cada vez mais crescentes. Como 
é que olha para o papel da PGR 
ou do MP na defesa dos Direitos 
Fundamentais dos cidadãos, so-
bretudo para aqueles que têm um 
pensamento contrário ao regime 
do dia?
Um MP politicamente maleável 

não tem como prestar um bom 

serviço ao Estado de Direito de-

mocrático e, como corolário, não 

terá capacidade e nem vontade de 

proteger aqueles que, na diversi-

dade de pensamento, são críticos 

à Posição. Não há milagres pos-

síveis nesse domínio. Respondo à 

sua pergunta com uma pergunta: 

Qual foi o papel do MP e da PGR 

perante os actos criminosos per-

petrados pelos chamados “Esqua-

drões da Morte”? 

Dívidas ocultas
Algumas correntes entendem 
que um dos grandes testes à efi-
cácia da PGR, nestes 30 anos, foi 
a questão das Dívidas Ocultas. 
O MP está ou não a exercer o seu 
papel nesta questão da crimina-
lização dos presumíveis autores 
das Dívidas Ocultas?
Pode aparentar estar a cumprir 

o seu papel de responsabiliza-

ção dos presumíveis infractores. 

Mas, no meu entender, é mera 

aparência.  Há perguntas que 

não calam. Desde logo, porque é 

que um processo aberto em 2015 

só começou a andar à velocidade 

da luz em Fevereiro deste ano? 

Porque é que a PGR disse, ainda 

durante o ano passado, que não 

tinha a colaboração internacional 

necessária para o processo-crime 

progredir e já em princípio deste 

ano iniciou com grande aparato as 

detenções e apreensões mediáticas 

e a acusação dos cidadãos cons-

tituídos arguidos? O que mudou 

em tão pouco tempo? Para mim 

foram dois factores politicamente 

relevantes: A acusação americana, 

tornada pública a 29 de Dezem-

bro do ano passado, feita contra  

um antigo Ministro das Finanças, 

um alto oficial do SISE e um lo-

bista com grande penetração nos 

altos níveis da hierarquia política. 

O segundo facto foi 2019 ser ano 

eleitoral. A divulgação dos contor-

nos das dívidas ocultas na referida 

acusação estrangeira, feita no fim 

do ano passado, tornou politica-

mente insustentável a manutenção 

da justificação da falta de colabo-

ração e da falta de elementos para 

prosseguir este caso emblemático. 

Havia riscos políticos associados 

que não podiam ser incorridos. 

Era imperioso mudar estado de 

coisas. Por isso, o facto dessa di-

vulgação e exposição acontecer na 

antecâmara de um ano eleitoral, 

forçou à decisão (política) de que 

a PGR deveria intervir, sob pena 

de se incubar perigos políticos 

indesejáveis.  Portanto, a divulga-

ção da acusação americana contra 

Manuel Chang e outros e o facto 

dessa divulgação, com contornos 

politicamente escabrosos, ter sido 

feita à beira de um ano eleitoral, 

motivaram essa reacção enérgica, 

mas não necessariamente justa e 

impoluta, da PGR. Trata-se de 

uma intervenção da PGR com 

“tracção política”. A partir do mo-

mento que só exerce o seu relevan-

te papel quando seja politicamen-

te motivada ou quando se junte a 

conveniência política, julgo que 

não se pode considerar que a PGR 

esteja a cumprir de forma objec-

tiva e correcta com o seu papel. 

O tempo da justiça não pode – e 

nem deve ser – condicionado pelo 

timing da política. Os critérios da 

justiça não devem subordinar-se à 

conveniência política.

Ademais, não nos esqueçamos que 

outra das funções primordiais da 

PGR, neste processo emblemá-

tico, deveria ser a recuperação do 

dinheiro e dos bens adquiridos 

com esses negócios ilícitos para 

repor o dinheiro público já utili-

zado para pagar as prestações ini-

ciais dos “empréstimos-fantasmas” 

e os fundos públicos que irão ser 

usados para pagar aos chamados 

“credores de boa-fé”. A nível da 

recuperação dos activos, quanto a 

PGR já recuperou? Qual é a per-

centagem do erário público devas-

“Um MP politicamente maleável não tem como prestar um bom serviço ao Estado 
de Direito democrático”, Gilberto Correia
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sado que a PGR recuperou para os 

cofres do Estado?

Por tudo isso, o caso das dívidas 

ocultas não me parece ainda um 

bom exemplo para justificar um 

alegado cumprimento correcto do 

papel da PGR.

Como é que analisa a forma 
como a PGR actua perante casos 
de grande corrupção ou crimes 
de colarinho branco, onde os 
supostos autores são indivíduos 
com grandes influências políti-
cas e económicas.  
Como alguém disse em algum 

lugar “forte com os fracos e fraca 

com os fortes’’. Ainda que durante 

este ano – necessariamente elei-

toral – tenha havido detenções 

de alguns indivíduos que antes 

eram considerados politicamen-

te influentes, se verificarmos com 

alguma atenção, constatamos que 

são indivíduos que se pode con-

siderar que foram politicamente 

fortes, mas que na altura em que 

foram chamados a responder à 

justiça já tinham perdido esse Es-

tatuto. Como sabe, na política as 

influências e os influentes mudam  

de tempos em tempos. Afere-se 

claramente que alguns que eram 

politicamente influentes no quin-

quénio passado, caíram em des-

graça neste quinquénio. Se não 

tivermos memória curta, lembrar-

-nos-emos que algo com padrão 

similar já aconteceu no passado 

com a “sonora detenção” de um 

antigo Super Ministro e de ou-

tras figuras que tiveram influência 

política em dado momento, mas 

perderam-na num outro momen-

to político e foram apresentados 

como “exemplos” da uma justiça 

cega. O que aconteceu a seguir? 

Tivemos um MP e uma PGR me-

lhor? O que está acontecer agora 

não é inovador e não significa, a 

meu ver, que a PGR está a comba-

ter correctamente à corrupção e o 

crime de colarinho branco. Ainda 
há dias, a imprensa veiculou que 
um insuspeito antigo Procurador-
-Geral disse numa palestra que o 
combate contra a corrupção estava 
a falhar. 
Há ainda que considerar que a 
própria corrupção afecta grave-
mente as estruturas do judiciário 
no nosso país, também atingiu o 
MP. Não se consegue ser eficaz 
no combate à corrupção com cor-
ruptos infiltrados nessas estruturas 
de combate. O judiciário, no seu 
todo, carece de uma “purificação 
de fileiras” que tarda a acontecer.
Que reformas são precisas para 
tornar o MP e a PGR guardiões 
da legalidade?
Muitas reformas, seguramente a 
sua enumeração e explicação não 
coubesse no espaço que me conce-
de. Mas, há uma que seguramente 
é necessária e crucial, porque com 
forte impacto nas outras todas e 
nos resultados que almejamos, que 
seria a efectiva separação de pode-
res, não só da PGR, mas de todo o 
aparelho de justiça moçambicano. 
Uma PGR com uma autonomia 
reforçada ajudaria muito no me-
lhoramento do seu papel de guar-
diã – entenda-se “cega”- da legali-
dade e titular eficiente e eficaz da 
acção penal. A despolitização da 
justiça é um imperativo impres-
cindível para  que possamos cons-

truir um verdadeiro Estado de Di-

reito democrático no nosso país. 

A outra seria o combate interno, 

a nível do judiciário, à corrupção. 

Autonomia efectiva e “purificação 

de fileiras” poderiam ser um bom 

pontapé de saída para esse alme-

jado cumprimento correcto das 

atribuições pelo MP e pela PGR.

A 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH) e a companhia petrolífera Vi-
tol estabeleceram uma “joint venture”, 
ENH Energy Trading, cujo enfoque 

será a comercialização de produtos energéticos, 

em particular o GNL (Gás Natural Liquifeito), 

LPG (Gás Líquido) e condensados, a partir de 

uma base na Singapura, escreve o portal de no-

tícias Zitamar.

Nenhuma das empresas deu detalhes sobre que 

actividades específicas a “Joint Venture” vai explo-

rar, ou sobre a quantidade de combustíveis a que 

irão ter acesso.

A ENH detém os direitos de comercializar 10% 

do GNL dos 15.2 mtpa da Exxon no Projecto de 

GNL do Rovuma, duas fontes que monitoram o 

projecto disseram ao Zitamar – mas não está claro 

que produção do condensado será comercializado.

A previsão para uma decisão final de investimento 

do projecto da Exxon é do primeiro trimestre de 

2020, com as primeiras exportações de GNL em 

2025. 

O GNL do Bloco 1 do projecto de GNL de Mo-

çambique é comercializado em conjunto por três 

concessionárias e a maioria já está garantida por 

contratos de vendas de longo prazo. Toda a pro-

dução de 3.4 mtpa do projecto Coral FLNG  foi 

vendida à BP. 

Prevê-se que a produção do condensado dos três 

projectos de GNL totalize entre 16.000 a 20.500 

barris por dia, com cerca de 3.500 bpd provenien-

tes de Coral FLNG, 6.000-7.000 bdp do Rovu-

ma LNG e 6.000 a 10.000 bpd da Moçambique 

LNG.

As concessionárias da Área 1 à Área 4 têm o di-

reito de explorar e vender a produção do conden-

sado, embora os operadores de bloco não confir-

maram se isso seria feito em conjunto ou se cada 

um comercializaria a sua participação individual.

A ENH Energy Trading será inicialmente per-

tecente à ENH com 51% e à Vitol com 49%, 

embora se antecipe que a participação da ENH 

aumentará com o tempo.

A Vitol estabeleceu empreendimentos semelhan-

tes com empresas petrolíferas nacionais em outras 

partes do mundo. Em 2006, estabeleceu a Oman 

Trading International (OTI) em parceria com a 

Omani Oil Company, que actualmente comercia-

liza em média 20 toneladas de produtos energé-

ticos por ano. Como um processador de petróleo, 

gás, GNL e petroquímicos estabelecido há muito 

tempo, o Omã tem controlo ou acesso a muito 

mais produtos, clientes e soluções logísticas que 

Moçambique.

O governo de Omã assumiu o controlo total do 

empreendimento em 2016, quando também lan-

çou o seu negócio de comercialização do GNL, e 

está agora a comercializar cerca de 1 a 2 mtpa de 

GNL globalmente.

A parceria é igualmente atraente para o Vitol. 

O comerciante de petróleo vê o gás e o GNL - 

particularmente em mercados emergentes e em 

África - como uma área central para o crescimen-

to. A empresa informou que vendeu mais de 7.8 

milhões de toneladas de GNL em 2018, contra 7 

milhões em 2017, e espera aumentar o seu volume 

para pelo menos 10 milhões este ano. 

“A África é importante e o GNL dentro e ao re-

dor da África é uma parte importante da nossa 

estratégia de crescimento”, disse Steven Brann, 

chefe de investimentos em gás e energia da Vitol 

à Reuters em Maio de 2018.

Brann disse que sua empresa tem estado a nego-

ciar com produtores na Nigéria para monetizar o 

gás queimado e já está envolvido em transportar 

o GLP em todo o país. O Vitol também está em 

negociações para comprar GNL da Guiné Equa-

torial, disse ele à agência de notícias Zitamar.

Joint Venture entre ENH e Vitol 
deixa mercado em suspense
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Cartoon
EDITORIAL

Verificou-se nestas últimas 

semanas uma fractura no 

mundo entre os que aceitam 

Greta Thurnberg como por-

ta-voz de uma emergência ecológica 

e os que colocam em dúvida os dados 

científicos que ela veicula e lhe con-

denam o papel de Cassandra; levan-

tando lebres sobre uma suposta ma-

nipulação de que a jovem seja alvo.  

Também eu fiquei espantado com o 

fácies de Greta Thurnberg no seu dis-

curso na ONU, porém em vez de tirar 

conclusões precipitadas reflecti.

Da primeira vez que fui à televisão, 

a um programa da Clara Ferreira 

Alves, a minha prestação foi um de-

sastre tão grande que nunca mais me 

convidaram. De repente pensei, estão 

quinhentos mil gajos a olhar para 

mim, e, sendo tímido, entrei em pane 

e a minha tendência para transpirar 

disparou, dobrando-me o embaraço; 

foi um pesadelo estratosférico. Quem 

me viu só pôde concluir que eu era 

um verdadeiro idiota.  Foi preciso, dez 

anos depois, numa entrevista televisi-

va no Brasil, que um câmara viesse ter 

comigo e me segredasse estas palavri-

nhas tranquilizadoras, «Não esqueça 

de que atrás da câmara só está um 

homem!» (que era ele), para a pressão 

se dissipar e eu hoje encarar as câma-

ras descontraidamente.   

Imagino a pressão sobre aquela miú-

da de dezasseis anos, na ONU ao 

dar-se conta de que  o mundo inteiro, 

literalmente, olhava para ela. Aí cedeu 

e, numa fuga para a frente, como ela 

não transpirava, só fez o que lhe era 

possível: actuar em overacting.

Um outro flagrante das câmaras com 

Greta ajudou-me a compreender: o 

momento em que o rosto da jovem 

se transfigura quando ela vê Trump e 

o asco transparece nela. Presumo que 

a síndrome de Asperger a deixe sem 

filtro e as emoções lhe aflorem ao ros-

to sem a atenuação de uma máscara 

Greta
conveniente. O que só a torna mais 

confiável. 

Depois, vi uma maravilhosa entrevis-

ta dela no Intercept que me dissipou 

todas as dúvidas. Tratava-se menos 

do que ela dizia, mas do seu modo se-

reno. Postei-a no fb e houve um ami-

go meu, um conservador confesso, 

que lhe chamou todos os nomes e que 

esgrimiu: «O que se está a passar em 

relação ao clima é uma histeria. Não 

há urgência nenhuma.», e adiante, «A 

Greta Thurnberg daquela entrevista 

pareceu-me uma miúda frágil a debi-

tar mentiras, o que só confirma a mi-

nha opinião: ela não devia estar ali.»  

Ao contrário do que argumenta o 

meu amigo, ali Greta não está nada 

frágil, é o avesso da tensão na ONU.

Entretanto, o mundo está povoado de 

Vascos, que proferem, «Era bem feito 

que o planeta explodisse e atirasse com 

a menina Greta para Saturno a ver se 

ela aprendia a não faltar à escola.» Se 

o planeta explodisse, também o his-

toriador Vasco Pulido Valente seria 

atirado para o éter, voltava a ser um 

estudante aplicado e investigaria fi-

nalmente sobre a influência da tau-

romaquia e o alvor cornúpeto no bi-

gode de D. Carlos I. Cuspindo contra 

o vento, Pulido Valente não sobrevive 

ao fulgor da sua elucubração. Há uma 

espécie de terrorismo suicida nos ilu-

minados de direita, que foram rebel-

des e faltaram à escola no seu tempo, 

para quem o mundo é apenas o palco 

para a oportunidade de rogarem o 

direito à eutanásia, que combatem. É 

um mundo de hipocrisias e contradi-

ções.

Além disso, numa coincidência dana-

da, deram-se esta semana dois acon-

tecimentos funestos que foram noti-

ciados e nos deviam fazer reflectir.

O primeiro reporta aos 163 golfinhos 

que encalharam na terça-feira na ilha 

da Boa Vista, em Cabo Verde, e mor-

reram na praia. 

Não consta que ao longo dos séculos 

bandos de golfinhos, periodicamente, 

resolvam ir suicidar-se a Cabo Verde 

- só ultimamente é que esta anoma-

lia tem acontecido. Uma explicação 

mágica seria a de que isto acontece 
porque Greta não tem ido à escola.
A segunda notícia, no mesmo dia, re-
lata que o Monte Branco, a montanha 
mais alta da Europa, está em risco de 
desabar e as estradas foram fechadas 
e as casas evacuadas nesta região dos 
Alpes italianos. «O glaciar», lê-se, «é 
o Planpincieux, que fica no lado ita-
liano do Monte Branco, e o iminente 
colapso tem a ver com o aquecimento 
global, alertam os especialistas, que 
adiantam que são cerca de 250 mil 
metros cúbicos do glaciar que estão 
em perigo e derretem entre 50 a 60 
centímetros de gelo por dia.»
Será isto apenas histeria, como diz 
o meu amigo, ou ele, comporta-se 
como um negacionista? É tão legíti-
ma esta pergunta como o reparo (que 
ele me faria) sobre o vício de sobrin-
terpretar as coincidências. Só que me 
parece tão grave o tique de relacionar 
demais como o de abstermo-nos de 
todo de relacionar x com z, quando 
afinal pertencem ao mesmo sistema 
alfabético. 
Em tudo isto impõe-se uma terceira 
equação, e mais ainda depois de Pu-
tin ter aderido ao Acordo de Paris: 
estamos do lado de Trump e Bolso-
naro ou de Greta. Podem dois viga-
ristas ter razão científica? É muito 
difícil escapar à presunção da apa-
rência e estar com eles num aspecto 
para rejeitar os outros, pois tanto 
pragmatismo é inconciliável com o 
mais elementar trajecto ético. Não 
há dicotomia quando um dos lados 
da polarização joga na mesa, e inva-
riavelmente, toda a sujidade dos seus 

interesses egoístas (veja-se o caso 

agora de Trump com o seu homólo-

go ucraniano), o que torna a diabo-

lização de Greta uma cruzada ainda 

mais absurda.

Uma pequena, mas importante notícia que correu o mundo 

terá passado despercebida durante o último fim de semana. 

Trata-se da venda, em hasta pública, na Suíça, de 25 viatu-

ras de luxo apreendidas pelas autoridades locais ao vice-pre-

sidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

A venda rendeu 27 milhões de francos suíços, o equivalente a 25 

milhões de dólares.

Esta pequena operação comercial não teria suscitado tanto interesse 

se Obiang Mangue fosse um cidadão comum, que tivesse acumula-

do toda esta fortuna como resultado do seu esforço pessoal. De 50 

anos de idade, ele é também filho de Obiang Nguema, presidente da 

Guiné Equatorial há 40 anos.

E em que circunstâncias as autoridades suíças teriam legitimidade 

de deitar a mão sobre bens de um cidadão da Guiné Equatorial? 

A Procuradoria de Genebra teria dito, em Fevereiro, que tinha en-

cerrado um processo movido contra Obiang Mangue, relacionado 

com o branqueamento de capitais e desvio de fundos públicos. As 

viaturas seriam, assim, uma parte dos bens adquiridos com dinheiro 

obtido por meios ilícitos.

A Suíça é um país famoso pelo seu estatuto de paraíso onde grande 

parte da fortuna obtida em todo o mundo por meios ilícitos é guar-

dada em segurança. As suas leis permitiram que Obiang Nguema 

negociasse um acordo em que, no lugar de ser preso, os seus bens 

seriam vendidos, e o dinheiro proveniente da venda aplicado para o 

financiamento de programas sociais no seu país. Como tal será feito, 

pouco se sabe.

Uma das viaturas é um Lamborghini, de entre os únicos nove que 

foram produzidos para comemorar os cinquenta anos da empresa 

produtora desta marca.

Coincidentemente, no mesmo dia circulava uma outra notícia, esta 

dando conta de que na actual sessão da Assembleia Geral das Na-

ções Unidas, quase todos os presidentes africanos estavam a ser ig-

norados durante os seus discursos, como se podia evidenciar pela 

enorme quantidade de cadeiras vazias na sala do plenário.

O legado da colonização e da escravatura tornam sensíveis as rela-

ções entre os africanos e os europeus, e muitas vezes, em nome do 

pan-africanismo e da emancipação africana, existe a tendência de se 

olhar para o lado ou mesmo de tentar justificar as excentricidades de 

alguns dirigentes africanos. 

Mas episódios como este, envolvendo Obiang Mangue, muitas ve-

zes tornam injustificável que outros se sintam na obrigação de nos 

tratar com respeito ou alguma dignidade. 

Aquelas 25 viaturas são apenas uma parte da vasta fortuna acumula-

da ao longo dos últimos 40 anos pela família Nguema, obviamente 

parte dos imensos recursos petrolíferos que aquele país da África 

Ocidental possui. Obiang Mangue não adquiriu todas aquelas viatu-

ras milionárias com o seu salário como vice-presidente da República 

ou como trabalhador desde que se tornou adulto. E, infelizmente, 

este é o padrão de comportamento da maioria das elites políticas 

africanas, autênticas cleptocracias, cuja riqueza não encontra jus-

tificação nos níveis de produção dos seus países, onde a maioria da 

população vive de ajuda externa.  

A Guiné Equatorial, com uma população de menos de um milhão 

e meio de habitantes, é o terceiro maior produtor de petróleo em 

África. Em termos de rendimento per capita, é o 43o país no mundo, 

e o primeiro em África. Mas essa imensa riqueza é apenas contabi-

lística, porque a maioria da sua população não beneficia dela. Apesar 

da sua relativamente baixa população, o país situa-se em 141o lugar 

no Índice de Desenvolvimento Humano, sendo que 20 porcento das 

crianças do país morrem antes de atingirem os cinco anos de idade.

Por isso, não deve ser motivo de surpresa que em fóruns de diploma-

cia mundial, outros encontrem motivos para se ausentarem da sala, 

quando é a vez de um africano se dirigir ao pódio. 

Os 25 carros de 
Obiang Mangue 
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O 
risco é o mesmo nos dois 

grandes bastiões da de-

mocracia liberal: dar a 

vitória aos populistas.

É absolutamente irresistível a 

última capa da Economist, mais 

uma daquelas que a revista bri-

tânica nos costuma oferecer e 

que têm o condão de contar uma 

história completa. Desta vez, a 

revista recorre a duas figuras da 
Alice no País das Maravilhas para 
sublinhar um facto tão evidente 
como preocupante: a similitude e 
o paralelismo dos acontecimentos 
políticos no Reino Unido e nos 
Estados Unidos da América nos 
últimos três anos. “Twitterdum 
and Twaddledee”, Trump e John-
son no papel dos dois irmãos gé-
meos que andam sempre juntos. 
Não são boas as notícias que nos 
vêm do mundo anglo-saxónico, 
que teve uma influência decisiva 
na construção da ordem interna-
cional liberal desde o pós-guerra 
e serviu de referência às demo-
cracias liberais. É dele que nos 
chegam as piores notícias sobre a 
vaga populista que se apoderou do 
mundo. Pode comparar-se Boris 
Johnson a Donald Trump? Pode 
comparar-se a crise da democra-
cia americana à crise da democra-
cia britânica? Há alguns meses, 
talvez fôssemos tentados a res-
ponder que não. Hoje, a resposta 
arrisca-se a ser diferente. 
Voltemos à Economist. “No dia 
24 de Setembro, o dia em que 
se encontraram em Nova Ior-
que, o Presidente americano e o 
primeiro-ministro britânico, dois 
expoentes do novo populismo, fa-
lharam perante as instituições dos 
seus países.” A coincidência é no-
tável. Nesse dia, em Washington, 
Nancy Pelosi anunciava a aber-
tura de um processo de impeach-
ment a Donald Trump, enquanto, 
em Londres, o Supremo Tribunal 
declarava ilegal a decisão de John-
son de “suspender” o Parlamento 
por cinco semanas. No caso dos 
EUA, a decisão de Pelosi tornou-
-se praticamente inevitável, mes-
mo que a poderosa speaker da 
Câmara dos Representantes se 
tivesse oposto a ela durante muito 
tempo, considerando que serviria 
na perfeição a estratégia de radi-
calização e de vitimização do Pre-
sidente e que seria inútil, porque 

acabaria por chumbar no Senado, 

que tem a última palavra. O caso 

contra Trump “é muito mais sério 

do que um arrombamento [de 

instalações do Partido Democra-

ta para roubar informação com o 

conhecimento de Nixon] ou um 

caso amoroso [de Clinton com 

uma estagiária da Casa Branca]”. 

Se se provarem os factos, que o 

Presidente nem sequer nega, isso 

significa que Trump “subverteu o 

interesse nacional para conseguir 

uma vendeta política”, citando 

ainda a revista britânica. O Pre-

sidente americano chegou a sus-

Trump e Johnson, a mesma luta 
pender sem justificação a decisão 

do Congresso sobre uma ajuda 

militar de 400 milhões de dóla-

res a Kiev, fazendo dela moeda de 

troca para encontrar “munições” 

contra o vice-presidente de Oba-

ma, que, por sinal, é o candidato 

democrata mais bem posicionado 

para o derrotar em 2020. “Dá-me 

qualquer coisa escabrosa sobre Joe 

[Biden] e eu dou-te em troca ar-

mas e dinheiro.” O caso ultrapassa 

todos os limites e é muito simples 

de entender, ao contrário de ou-

tros (muitos) escândalos em que 

Trump está envolvido, a começar 

pela preciosa ajuda do Kremlin 

para vencer as presidências de 

2016. 

Hoje, já se conhece com muito 

mais pormenor o modus operan-

2. Pelosi disse muito simples-

mente que “ninguém está acima 

da lei”. No mesmo dia, quase à 

mesma hora, Lady Brenda Hale, 

que preside ao Supremo Tribunal 

britânico, declarava ilegal (por 

unanimidade dos onze juízes) 

a decisão do primeiro-ministro 

de suspender por cinco semanas 

o funcionamento do Parlamen-

to britânico exactamente com o 

mesmo argumento. A juíza Hale 

limitou-se aos factos e ao costume 

constitucional britânico, conside-

rando que “ninguém está acima 

da lei” e citando uma decisão ju-

dicial de 1611: “O Rei não tem 

nenhuma prerrogativa, a não ser 

aquela que a lei do país lhe permi-

te.” Johnson não apresentou ne-

nhuma razão compreensível para 

a apresentar a sua declaração de 

rendimentos — como uma mano-

bra contra o povo. A democracia 

representativa contra a democra-

cia referendária. 

3. A imprensa de referência bri-

tânica chama a atenção para a 

própria linguagem adoptada por 

Johnson e pelos deputados con-

servadores mais exuberantes e 

mais radicais: “rendição” a Bru-

xelas e “traição” ao povo, são duas 

palavras constante no seu discurso 

para classificar os defensores do 

adiamento da data de saída para 

que possa haver um acordo ou 

quem teime em defender a perma-

nência do Reino Unido na União 

Europeia. A lei que o Parlamen-

to aprovou que obriga a adiar o 

“Brexit” caso não haja um acordo 

é a “lei da rendição”. A linguagem 

contundente rasando a grosseria 

utilizada pelo primeiro-ministro 

na quarta-feira, quando teve de se 

apresentar em Westminster para 

a habitual sessão de perguntas ao 

Governo, é, mais uma vez, seme-

lhante à linguagem a que Trump 

já nos habituou. Esperar-se-ia que 

alguém que foi educado em Eton 

e em Oxford tivesse um compor-

tamento diferente. A doença do 

populismo manifesta-se com os 

mesmos sintomas. 

4. A semelhança entre a deriva 

populista nas duas mais antigas 

democracias do mundo infeliz-

mente não acaba aqui. Citando 

mais uma vez a Economist, o pro-

grama com que o Labour se vai 

apresentar às eleições representa 

“a plataforma política mais radical 

de qualquer líder britânico desde 

Margaret Thatcher”. Em sentido 

contrário, naturalmente. À leva de 

nacionalizações das grandes em-

presas, Jeremy Corbyn acrescenta 

a semana de quatro dias, a reten-

ção de 10% do valor das acções 

das empresas para entregar aos 

trabalhadores e o fim das escolas 

privadas. A lei não o permitiria e 

o custo de integrar 600 mil alunos 

no ensino público seria incom-

portável. Precisamente quando 

os britânicos precisavam de um 

Labour moderado e responsável 

para derrotar a deriva populista 

dos conservadores, deparam-se 

com a mesma deriva populista em 

sentido contrário. 

Tal como no Reino Unido, a ra-

dicalização de Trump está a ter 

como reflexo a radicalização dos 

democratas. Uma maioria dos 

candidatos às presidenciais vem 

da ala esquerda do partido. Joe 

Biden, o candidato moderado que 

tem mantido a liderança nas son-

dagens e que facilmente derrota-

ria o Presidente, pode sair des-

gastado do escândalo ucraniano. 

Trump vai dizer todos os dias que 

apenas queria apurar eventuais 

actos menos próprios de Biden ou 

do seu filho. O impeachment ten-

derá a radicalizar ainda mais o de-

bate, dando vantagem a Elizabeth 

Warren, a candidata que mais se 

aproxima de Biden nas sonda-

gens. O programa da senadora do 

Massachusetts tem a vantagem de 

dar particular ênfase ao combate 

à “corrupção” que grassa em Wa-

shington D.C., onde dominam os 

políticos dispostos a “vender-se 

aos grandes interesses económi-

cos”, mobilizando facilmente as 

bases eleitorais do partido, mas 

talvez não o eleitorado central. 

Trump falava de “pântano”. O 

risco é o mesmo nos dois grandes 

bastiões da democracia liberal: dar 

a vitória aos populistas. 

(Publico.pt) 

Por Teresa de Sousa*

Vai-se à procura da verdade documental escrita como se vai 

à pesca. E aqui como lá, há dias de sorte e dias de azar, 

nuns dias pesca-se mais, noutros não. A ideia que regra 

geral temos é a de que a falsidade reside integral e exclu-

sivamente no que se escreve. A pureza, essa - acreditam muitos de 

nós – habita exclusivamente nos documentos orais.

Porém, nenhuma fonte escrita é, à partida, menos verdadeira do 

que uma fonte oral. Salvo se quisermos fazer finca-pé numa opção 

normativa, ambos os tipos de fontes são porosos ao refazer factual, 

à erosão do tempo, ao erro de análise, ao prejuízo, ao juízo de valor, 

às múltiplas opções culturais, à manipulação política deliberada na 

tensão das relações de poder. 

Assim, fontes escritas e orais devem ser sujeitas ao mesmo tipo de 

dúvida metódica, de crítica. 

Fontes

di de Moscovo, quer nos EUA 

quer na Europa, para influenciar 

a opinião pública a favor dos seus 

interesses (e dos políticos que me-

lhor os podem servir), recorrendo 

a meios electrónicos sofisticados, 

nomeadamente através das re-

des sociais, para espalhar notícias 

falsas e financiando os partidos 

extremistas. Como a Economist 

ou o Financial Times ou a gene-

ralidade da imprensa de referência 

americana sugerem, Nancy Pelosi 

foi obrigada a desencadear o pro-

cesso de impeachment pela razão 

simples de que Trump passou 

uma linha a partir da qual não o 

fazer seria aceitar o “vale tudo” na 

vida política americana. “Recusar 

um processo de impeachment 

a Trump abriria um precedente 

para futuros presidentes: qualquer 

coisa ao mesmo nível ou igual ao 

que fez o 45.º Presidente passaria 

a ser politicamente aceitável”. 

a suspensão de cinco semanas do 

Parlamento (até ao dia 14 de Ou-

tubro, véspera da cimeira europeia 

em que tudo será decidido sobre o 

“Brexit”). O Parlamento foi ime-

diatamente reaberto. 

Johnson, como Trump, atacou a 

decisão do Supremo Tribunal, os 

seus fiéis acusaram-no de contra-

riar “a vontade do povo”. A estra-

tégia do chefe do Governo é pre-

cisamente essa: o Parlamento, os 

tribunais, a imprensa, quem quer 

que se oponha à sua vontade de 

cumprir o “Brexit” no dia 31 de 

Outubro, com ou sem acordo, está 

a impedir que se cumpra a “vonta-

de do povo”. É a mesma estratégia 

de Trump: a radicalização extre-

ma da vida política, esvaziando 

qualquer solução de compromisso 

e acusando qualquer obstrução do 

Congresso à sua vontade — seja 

ela construir um muro na fron-

teira com o México ou recusar-se 
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Moçambique é um país onde 

abundam discursos sobre a 

paz. De 1992 a esta parte fo-

mos experimentando algo pa-

recido com a reconciliação, tendo como 

suporte a urgência de paz. As primeiras 

eleições, em 1994, tiveram lugar em am-

biente de “paz possível” onde pairava a 

percepção de um fim definitivo do con-

flito político-militar entre os principais 

beligerantes (de um lado a Renamo e, 

do outro, o Governo da Frelimo). A “paz 

possível” entremeada pela instabilidade 

político-militar passou a ser marca re-

corrente no desenvolvimento do país. As 

eleições gerais, por seu turno, sempre an-

tecedidas por um nervosismo que atingia 

ou atinge ao rubro os políticos, desde os 

conotados como libertadores até aos de-

mocratizadores, sempre ocorreram. De-

pois, passamos ao ambiente pós-eleitoral 

onde o “rubro” é redimensionado para o 

Comissão Eleitoral Independente
nível de confrontação cuja motivação é su-

postamente a parcialidade, a injustiça, o baixo 

nível de liberdade proporcionado por um tipo 

de actuação das forças policiais que, de algu-

ma forma, é desprovida de isenção. Reclama-

-se fraude. Sempre fraude. Onde se encontra 

a raiz deste mal? Esta reclamação, constituin-

do essencialmente um desafio à integridade 

das nossas instituições, como já se sabe “não 

passa”. Mesmo reconhecendo o mérito de tais 

reclamações acaba-se por se valorizar a ideia 

de que “o poder arranca-se!”

A sensação com que se fica é que, de facto, é 

arrancado o poder ao povo. A “paz de guer-

ra” volta aos palcos e a economia retrai-se. 

Enquanto isso, chovem apelos à paz, à ne-

gociação, à valorização da irmandade entre 

moçambicanos; são lidos discursos sobre a 

paz destituídos do espírito de paz; enfim, um 

novo nervosismo remete-nos à necessidade 

de paz como única alternativa ao desenvol-

vimento. O tempo passa. Próximo a um novo 

ciclo eleitoral trava-se o espectro de confron-

tação com a assinatura de um Acordo de Paz. 

Tiram-se fotos para a posteridade e abre-se 
espaço para a renovação do ciclo eleitoral. O 
eleitorado, traumatizado, espera que a estra-
tégia montada volte a repetir-se. E, de facto, 
isso acontece.
Nestas duas décadas e meia de eleições de-
mocráticas multipartidárias o comporta-
mento dos “eleitos” e dos observadores tem 
levantado muito questionamento. Sabendo 
de antemão que as eleições resultaram em 
bastante poeira e que a “vitória” é clara, mais 
como algo forjado do que legitimamente 
conseguido, os referidos vencedores mostram 
não se importar com isso. A partir daqui 
surgem comparações e procura-se definir o 
sentido de honestidade, berço político, país 
sério, entre outros. Tendo as eleições sido 
legitimadas pelos observadores que sempre 

as consideraram, na essência, livres, justas e 

transparentes, por que razão o País mergulha 

depois em conflitos pós-eleitorais? Especula-

-se que o papel dos observadores seja o 

de evitar conflitos, por isso tendem a de-

clarar algo que crie estabilidade política 

e paz social. Nisto tudo, sugerimos que 

se reflita profundamente sobre a substi-

tuição da Comissão Nacional de Eleições 

por uma Comissão Eleitoral Indepen-

dente para que os vencedores se sintam 

legitimamente eleitos. A raiz de todos os 

males pode ter assim uma solução.

Cá entre nós: Oxalá que o próximo Governo 

saído das eleições que se avizinham usem as 

mais-valias tendo como foco o desenvolvi-

mento do país. É encorajador o recente en-

caixe de 880 milhões de dólares norte-ame-

ricanos (receitas das mais-valias resultantes 

da venda dos activos da Anadarko na bacia 

do Rovuma, área 1). Poucos motivos haverá 

para se diga que o referido Governo ao pre-

tender iniciar os seus trabalhos bateu o nariz 

em “cofres vazios”. 

Pensar Lava-Jato em Angola é pensar 

em Odebrecht. Sem dúvida, se fizer-

mos um exercício de associação livre 

de palavras à famosa investigação poli-

cial brasileira, a que nos vem à cabeça é “Ode-

brecht”. No entanto, o caso Lava-Jato tem 

um impacto muito maior em Angola do que 

aquele que resulta das relações espúrias então 

estabelecidas entre a construtora brasileira e o 

poder político angolano.

Em 2017, apresentei um requerimento à Pro-

curadoria-Geral da República para agir sobre 

o acordo chegado entre a Odebrecht, uma das 

principais empresas visadas da Lava-Jato, e o 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos 

da América. Segundo o acordo, a Odebrecht 

reconhecia-se culpada de ter corrompido di-

rigentes angolanos, de 2006 a 2013, com um 

montante total de 50 milhões de dólares para 

obter contratos e benefícios no valor de 261 

milhões de dólares.

A operação Lava-Jato, em primeiro lugar, po-

deria servir de modelo sistémico para a actua-

ção anticorrupção em Angola. Em segundo 

lugar, demonstra as limitações que um com-

bate à corrupção meramente judicializado 

apresenta e, sobretudo, as ameaças que repre-

senta para a independência do poder judicial. 

Em terceiro lugar, o evidente: em termos fac-

tuais, existe muito da Lava-Jato que entronca 

em Angola.

Comecemos por abordar a primeira questão. 

Em Angola, embora a retórica presidencial 

contra a corrupção seja corajosa, geral e abran-

gente, a prática desse combate não tem sido 

sistemática, obedecendo a um plano estraté-

gico predefinido. O casuísmo tem imperado. 

Surge um caso aqui, um caso ali. Um acaba 

em acordo ( Jean-Claude Bastos de Morais), 

outro segue para julgamento e resulta numa 

condenação pesada (Augusto Tomás), não se 

percebendo os critérios que justificaram um 

desenlace e o outro. Parece tudo funcionar um 

pouco ao acaso. 

A Lava-Jato — que surgiu de uma investiga-

ção casual, precisamente a um lava-jato, isto 

é, a uma estação de lavagem de automóveis 

— rapidamente assumiu os foros de uma ope-

ração centralizada, sistemática e sofisticada, 

assente numa lei que previa a possibilidade 

de acordos com potenciais criminosos. De-

pois de se terem apercebido da magnitude da 

operação Lava-Jato, as autoridades actuaram 

depressa, criando uma task-force (força de ac-

ção) focada e orientada exclusivamente para o 

caso. Essa task force conduziu as investigações 

de forma metódica e determinada, com um 

grupo de polícias federais, procuradores e juí-

zes dedicados ao caso. Não é o que se passa 

em Angola, onde não existe qualquer especia-

lização desta envergadura para o combate à 

corrupção. 

Assim, este é um primeiro ponto a sublinhar: 

a necessidade de existir uma task force em An-

gola que aborde de forma sistemática as ques-

tões da corrupção.

Naturalmente, este primeiro ponto entron-

ca no segundo. Ontem, a maioria dos juízes 

do Supremo Tribunal Federal de Justiça do 

Brasil decidiu a favor da tese segundo a qual 

o direito de defesa, assente no princípio do 

contraditório, deve ser respeitado. Esta tese 

contraria a prática de vários julgamentos da 

Lava-Jato, em que os delatados não tiveram 

a oportunidade de se defender das acusações 

dos delatores premiados, porque as alegações 

finais foram simultâneas. Essa decisão pode 

levar à anulação de dezenas de sentenças de 

condenação assinadas pelo juiz Sérgio Moro.

Como se tornou público mais recentemente, 

um dos principais membros da equipa que in-

vestigou, instruiu e julgou a Lava-Jato, o juiz 

Sérgio Moro, tem sido acusado de parcialida-

de e de confundir os planos político e judicial. 

Esta acusação divide-se em dois aspectos. 

Enquanto juiz, Moro não terá mantido a re-

serva e imparcialidade exigíveis a um magis-

trado judicial, actuando muitas vezes como 

coordenador da acusação. Esse não é definiti-

vamente o papel do juiz. O juiz é o equilíbrio, 

a ponderação, a salvaguarda dos direitos indi-

viduais, não o justicialismo, por mais que este 

seja tentador. 

Depois, Moro acabou como ministro da Jus-

tiça do governo Bolsonaro, indiciando um 

vaivém entre política e justiça demasiado 

fluido. Esta tentação de tornar os juízes em 

políticos, de achar que eles vão resolver aqui-

lo que os políticos não resolveram é muito 

perigosa. A Lava-Jato gerou Bolsonaro, que 

não parece ser o exemplo do presidente que 

o Brasil necessita, para ser parco nas palavras. 

Mas não é exemplo único. Em Itália, a famo-

sa operação “Mãos Limpas”, que decorreu nos 

anos 80, também teve como resultado político 

a ascensão do magnata bunga-bunga Sílvio 

Berlusconi ao poder, o que garantiu a Itália 

um retrocesso de que ainda hoje não se con-

seguiu libertar.

Isto deve servir, de igual modo, de lição para 

Angola. O combate à corrupção tem de ser 

um objectivo político, dirigido por políticos, 

e não “raptado” por juízes. A intervenção do 

poder judicial só deve acontecer nos termos 

estritos da lei e com uma função de equilí-

brio e imparcialidade. Portanto, a task force a 

constituir em Angola deve ser originada no 

poder executivo, designadamente na Polícia 

e nos serviços de inteligência, contando com 

a complementaridade óbvia do procurador-

-geral da República. Os juízes devem perma-

necer de fora, só aparecendo para julgar como 

entidades independentes. Os juízes não têm 

de combater a corrupção, mas apenas e só jul-

gar os factos que lhes são apresentados pelas 

autoridades policiais e judiciárias.

Finalmente, temos o terceiro ponto, que é o 

da imensidão de factos que surgiram no âm-

bito das investigações Lava-Jato que dizem 

respeito a Angola. Mencionamos apenas 

um, já provado em juízo nos Estados Uni-

dos. Correu termos no Tribunal do Distrito 

Leste de Nova Iorque, Estados Unidos da 

América, uma acção proposta contra a socie-

dade comercial Odebrecht pelo Ministério da 

Justiça dos EUA. Esse processo tinha o nú-

mero 16-643 (RJD). Na folha 17, ponto 47, 

o Departamento de Justiça norte-americano 

alegava que possuía provas suficientes de que, 

entre 2006 e 2013, a Odebrecht corrompera 

governantes angolanos com, pelo menos, 50 

milhões de dólares, com o objectivo de obter 

benefícios no valor de 261 milhões de dólares. 

Entretanto, as partes nesse processo chegaram 

a um acordo (Plea Agreement). Por via desse 

acordo, a Odebrecht reconheceu-se culpada 

das acusações que lhe eram feitas, designada-

mente as referentes a Angola (conferir B-16, 

pontos 46 e 47 do acordo). Assim, tornava-se 

claro e evidente que havia provas bastantes da 

corrupção da Odebrecht em Angola. Nestes 

termos, deveriam as autoridades angolanas 

solicitar às autoridades norte-Americanas 

todos os elementos existentes que lhes per-

mitissem perseguir criminalmente em Angola 

os governantes corrompidos pela Odebrecht. 

Tendo tornado estes factos públicos, enviei 

uma missiva ao então ministro da Justiça e 

dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, e ao 

então procurador-geral da República, gene-

ral João Maria Moreira de Sousa, apelando a 

que o tema fosse objecto de investigação. Isto 

passou-se em Janeiro de 2017. Não tenho co-

nhecimento de qualquer iniciativa por parte 

dos governantes.

Este fio de investigação, que já foi deslinda-

do, deverá ser o alvo das investigações sobre 

as ligações da Lava-Jato em Angola. Daqui 

surgirão muitos e muitos factos, aliás com-

plementados pelo hilariante depoimento de 

Emílio Odebrecht na operação Lava-Jacto, 

no qual este alegava ter sido ele a ensinar os 

angolanos a utilizarem a retrete!

Como se vê, não falta material de investigação 

para que as autoridades angolanas desmon-

tem algumas das redes de corrupção que tan-

to prejudicam o país, condenando-o à miséria. 

Com real vontade política, escolhendo-se os 

melhores e mais sérios investigadores, mon-

tando-se uma operação policial bem estrutu-

rada e eficiente, teremos finalmente processos 

judiciais dignos desse nome, que caberá aos 

tribunais julgar.

*Comunicação apresentada na conferência “Corrupção: 

Desafios e diálogos interdisciplinares. A experiência do 

caso Lava-Jacto”, organizada pela Universidade Católica 

de Angola a 27 de Setembro de 2019.

Lava-Jato em Angola
Por Rafael Marques de Morais* 
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Contrariamente ao exercício 
económico de 2017 que 
foi positivo (7.067.142,93 
Mts), em 2018 a Federa-

ção Moçambicana de Futebol, en-

tidade que gere o desporto-rei no 

nosso país, encerrou as suas con-

tas com um resultado negativo de 

18.397.150,94  meticais. Estes da-

dos constam do Relatório e Contas 

daquele organismo apresentado 

na última Assembleia-Geral Or-

dinária, num meeting em que Al-

berto Simango Júnior, presidente 

da FMF, deixou alguns recados, 

disparando para muitas direcções, 

situação interpretada por alguns 

analistas como típica de pré-cam-

panha, quando faltam cerca de 70 

dias para a realização das eleições 

marcadas para 14 de Dezembro 

deste ano.

O retro mencionado relatório re-

ferente ao ano económico de 2018, 

aponta uma série de factores que 

concorreram para o desempenho 

da federação, destacando os custos 

com o pessoal,  os quais se fixaram 

acima dos 45.1 milhões de Meti-

cais negativos e o fornecimento de 

bens e serviços de terceiros, no valor 

negativo de 76.6 milhões de Meti-

cais. Acresce a isso as amortizações 

que chegaram ao valor negativo de 

7 milhões de Meticais e os gastos 

financeiros na ordem dos 2.3 mi-

lhões de Meticais.

Mas estes dados em parte mostram 

a real situação do nosso desporto 

que está a atravessar inúmeras di-

ficuldades, razão pela qual mesmo 

a participação das nossas selecções 

em vários eventos internacionais, 

neste ano, foi viabilizada por inicia-

tiva de algum empresariado, depois 

de manifesta incapacidade do go-

verno.  

Esta incapacidade financeira do 

Governo faz com que as federações 

desportivas nacionais recebam, do 

Fundo de Promoção Desportiva, 

valores aquém dos inicialmente 

programados, o que concorre para 

que estas instituições gimnodes-

portivas não realizem todas as acti-

vidades agendadas, resultando num 

fraco desempenho desportivo dos 

atletas em muitas modalidades.

 Aliás,  o próprio Moçambola, a 

mais importante competição des-

portiva nacional não tem escapa-

do à crise financeira, não sendo de 

estranhar que neste momento haja 

clubes que enfrentam dificuldades 

para arcar com as despesas relativas 

ao pagamento dos salários aos joga-

dores, para além de que o evento só 

chegará ao fim graças à pronta in-

tervenção do Presidente da Repú-

blica. Até porque para minimizar os 

custos a direcção da Liga Moçam-

bicana de Futebol chegou a equa-

cionar a realização do Moçambola 

num modelo regional, o que não foi 

do agrado dos seus associados, con-

cretamente os clubes.

Marcou as eleições para Dezembro e apresentou o tão esperado relatório e contas-2018

FMF esclarece zonas de penumbra
Por Paulo Mubalo

Algumas melhorias  
Não obstante o facto de o exercício 

económico do ano passado  ter sido 

negativo, os dados tornados públi-

cos pela entidade reitora do futebol 

nacional revelam uma melhoria em 

alguns indicadores, relativamente 

ao ano de 2017, destacando-se os 

gastos com pessoal e o fornecimen-

to de bens e serviços de terceiros. 

Estes saíram de 53.3 para 45.1 mi-

lhões de Meticais negativos e de 

81.08 para 76.6 milhões de Meti-

cais negativos, respectivamente. 

Outrossim, o documento que te-

mos vindo a citar indica que hou-

ve uma redução de gastos e perdas 

na ordem dos 7 por cento, isto 

ao sair de 142.202.295,74 para 

131.566.882,21 Meticais.

Mas são apontadas outras me-

lhorias como na venda de bens e 

serviços, em que a Federação Mo-

çambicana de Futebol conseguiu 

amealhar 3.4 milhões contra 1.3 

milhão de Meticais do ano anterior. 

Relativamente ao exercício econó-

mico de 2018, a Federação não re-

gistou nenhum rendimento finan-

ceiro, sendo que em 2017 rendeu 

32.6 mil meticais. Nesse período, 

as amortizações cresceram de 6.3 

milhões de meticais negativos para 

7.03 milhões de meticais negativos, 

enquanto que os custos dos in-

ventários vendidos ou consumidos 

afundaram até aos 177.100 meti-

cais negativos.

 O documento ainda indica que os 

rendimentos e ganhos baixaram 

na ordem de 24 por cento de 2017 

para 2018, tendo saído de um total 

de 149.269.437,67 Meticais nega-

tivos para os 113.169.732,27 Me-

ticais.

O relatório mostra também que 

a federação tinha, em 2018, uma 

dívida de 25.962.047,05 meticais, 

contra os 9.466.088,79 de meticais 

de 2017, representando um cresci-

mento de 174 por cento. Do total 

da dívida, que inclui valores a re-

ceber, destaque vai para os 216.200 

meticais que a FMF deverá receber 

dos seus devedores.

Já o investimento de capital regis-

tou uma ligeira redução de dois 

por cento, sendo que passou de 

553.101.268 meticais, em 2017, 

para 544.680.571 meticais, em 

2018,  enquanto que os capitais 

próprios registaram um valor de 

539.293.345 meticais contra os an-

teriores 538.376.203  meticais de 

2017. 

Quanto às comparticipações e 

patrocínios, o documento aponta 

a redução dos patrocínios da Hi-

droeléctrica de Cahora Bassa de 

22.7 milhões em 2017, para 21.6 

milhões em 2018; do Fundo de 

Promoção Desportiva de 6 mi-

lhões, em 2017, para 4 milhões, em 

2018; e da Federação Internacional 

de Futebol de 88.8 milhões para 

46.4 milhões de meticais.

Enquanto isto, o auditor externo 

das contas da FMF, revelou, no seu 

parecer, que faltava a confirmação 

da Confederação Africana de Fu-

tebol do montante de 13.061.940 

Meticais que enviou à Federação 

Moçambicana de Futebol, em 

2018. Outros documentos em falta 

são a certidão de quitação da Ad-

ministração Fiscal e INSS sobre 

entrega do Imposto sobre o Rendi-

mento da Pessoa Singular (IRPS) 

e contribuições da segurança social. 

Faltavam, igualmente,  documentos 

de suporte do registo do valor de 

229.250 Meticais, referente ao ca-

pital social da FMF. 

Sublinhar que a CAF foi a única 

entidade que dobrou a sua com-

participação, tendo saído dos 6.3 

milhões de meticais para os 13 mi-

lhões de meticais.

A FMF afirmou, na altura, que a 

confirmação do valor da CAF foi 

feita ao auditor, sendo que este já 

tinha fechado o seu Relatório o 

qual devia ser enviado à FIFA. 

Explicou que, aquando da chega-

da do novo elenco àquela casa, em 

meados de 2015, os trabalhadores 

não descontavam para a segurança 

social e nem pagavam ao fisco na-

cional, pelo que o auditor pediu a 

regularização da situação. Apoian-

do-se ao hermetismo jurídico a 

federação justificou que a falta de 

documentos relacionados ao capital 

social deveu-se ao facto de esta ins-

tituição ter sido criada, através de 

um Decreto, pelo que não foi apre-

sentado o seu capital social. 

Eleições  já mexem
As eleições para a presidência da 

Federação Moçambicana de Fute-

bol  agendadas para 14 de Dezem-

bro, segundo a decisão da assem-

bleia geral recentemente realizada, 

estão a ser aguardadas com inusi-

tado interesse, sendo que dentro de 

dias começará, à semelhança das 

eleições legislativas marcadas para 

15 de Outubro, a campanha eleito-

ral dos candidatos. 

 Nos bastidores, vários são os nomes 

que têm sido avançados, mas até ao 

momento carecem de uma con-

firmação. Mas  Alberto Simango 

Júnior, actual presidente da FMF  

vai recandidatar-se ao seu segundo 

mandato, ainda que também for-

malmente não tenha feito nenhum 

anúncio público. E espera-se que o 

pleito venha  a ser muito disputado, 

por razões óbvias: trata-se de diri-

gir a federação reitora do futebol, a 

modalidade rainha.

 Mas se é um facto incontroverso 

que a popularidade de Alberto Si-

mango Júnior esteve no vermelho 

em face aos maus resultados dos 

Mambas e das outras selecções in-

feriores, situação que se seguiu ao 

afastamento do seleccionador na-

cional Abel Xavier, presentemente 

o cenário está a mudar. 

Com efeito, os últimos resultados 

dos Mambas, sobretudo a passagem 

para a fase de grupos do campeona-

to do mundo, está a criar muitas ex-

pectativas no seio dos desportistas 

e não só, daí que alguns segmentos 

importantes estão a encorajá-lo a 

seguir em frente.

 Mas a grande incerteza é a can-

didatura de Feizal Sidat, antigo 

presidente da FMF. Sidat nunca 

se pronunciou oficialmente sobre 

o assunto, mas de fontes inside 

ao processo sabemos que ele não 

descarta esta possibilidade, o que 

a acontecer tornará o pleito mais 

musculado, como aliás foi o que 

elegeu Alberto Simango. As duas 

figuras têm grande capital simbó-

lico e conhecem bem os cantos da 

casa. 

Através da sua fundação, Sidat tem 

apoiado o desporto, com o forne-

cimento de material desportivo, 

o que faz com que goze de muita 

aceitação junto de alguns segmen-

tos ligados ao desporto, incluindo 

algumas associações provinciais.

Mas independentemente dessas 

duas figuras não é de se estranhar 

se muitas outras pessoas manifes-

tarem interesse em tomar parte no 

evento, como aconteceu nos pleitos 

anteriores.

Mais uma vez, as estrelas africanas ti-
veram papéis  importantes nos seus 
clubes nas principais ligas europeias, 
com a estrela argelina Riyad Mahrez 

a apoiar o Manchester City na vitória por 3 x 1 
sobre o Everton no sábado, 29 de Setembro, para 
a alegria dos espectadores da DStv-GOtv. 

Após a sétima vitória consecutiva do Liverpool era 

vital para o Citizens obter uma vitória no Goodi-

son Park no sábado. A equipa encontrava a em-

patar a uma bola, quando ao minuto 71,  Mahrez 

marcou de livre directo, quebrando assim a resis-

tência do Everton. 

O meio-campista nigeriano Wilfred Ndidi foi 

outra estrela africana a brilhar na Premier League 

no final-de-semana, com uma exibição poderosa e 

marcando um golo na vitória por 5 x 0 do Leices-

ter City sobre o Newcastle United. 

Na La Liga, Allan Nyom e Djene Dakonam do 

Getafe foram derrotados por 2 a 0 em casa pelo 

Barcelona, enquanto que Ramon Azeez deu-se 

bem sobre os seus compatriotas nigerianos Chi-

dozie Awaziem e Kenneth Omeruo na vitória de 

Granada por 1 x 0 sobre o Leganes, e Thomas Par-

tey jogou os 90 minutos no empate em casa 0 x 0 

do Atlético de Madrid  frente ao Real Madrid no 

derbi madrileno.

Mahrez e Ndidi brilham 
na Premier League

Alberto Simango Júnior foi incendiário na AG
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Os Prémios Mozal Artes, 
que têm como objecti-
vo incentivar e divul-
gar os novos criadores, 

organizados pela   Mozal, em 
parceria com  Associação Ku-
lungwana, serão anunciados no 
próximo dia 24 de Outubro.

O prémio, que segue na segunda 

edição, impõe-se como o maior 

evento de premiação no sector 

das artes e cultura do país, des-

de logo, pela abrangência. Afi-

nal, é um prémio que abraça as 

áreas quase ignoradas em outras 

galas de distinção, como Artes 

Plásticas, Cinema e Audiovi-

sual, Dança, Fotografia, Música, 

Teatro e a grande novidade des-

ta edição, a categoria de Design 

e Moda. 

A atribuição dos Prémios Mo-

zal Artes e Cultura preenche a 

ausência de um reconhecimento 

por via de uma premiação aos 

fazedores de arte, assumindo-se 

como uma marca que destaca 

os mais regulares, irreverentes e 

empenhados criadores, na opi-

nião do júri.

Os Prémios têm como objectivo 

incentivar e divulgar os novos 

criadores, reforçando o apoio às 

suas criações e à promoção dos 

valores da arte contemporânea, 

com enfoque nos artistas mo-

çambicanos em afirmação, resi-

dentes no país ou no estrangei-

ro, que se tenham destacado no 

exercício da sua actividade. 

Nos próximos dias serão anun-

ciados os nomeados para a edi-

ção 2019, sendo certo que ne-

nhum dos vencedores do ano 

passado farão parte, de acordo 

com o regulamento.

Os Prémios Mozal Artes e 

Cultura são atribuídos aos jo-

vens artistas moçambicanos 

que tenham sido protagonistas 

de uma intervenção particular-

mente relevante e inovadora na 

vida artística do país, atenden-

do, nomeadamente, ao rigor e 

originalidade dos seus traba-

lhos, durante os doze meses que 

antecedem a premiação, ou na 

sequência duma actividade an-

terior.

Prémios Mozal Artes e Cultura anunciados neste mês

Desde terça-feira, 1 de 

Outubro, podemos 

encontrar Aquilo que 
o corpo já esqueceu, 

no  Centro Cultural Franco-

-Moçambicano (CCFM). Uma 

exposição de Luís Santos, com 

curadoria de Sara Carneiro. 

A exposição apresenta a linha 

produção de escultura realizada 

por Luís Santos no último ano.

Numa constante exploração 

de formas e linhas influencia-

do pelos elementos naturais e 

arquitectónicos que o rodeiam, 

escreve a curadora Sara Carnei-

ro, o artista constrói organismos 

complexos que se estendem, 

cruzam, multiplicam, fecham e 

pulsam. ‘‘Impressionantes pelo 

detalhe e pela agilidade técnica 

que entrelaça madeira com pa-

lha e ferro com cimento, as es-

culturas olham-nos como cria-

turas de um mundo fantástico 

e selvagem’’, faz notar Carneiro.

O contacto com a exposição, 

anuncia a curadora, coloca-

-nos em confronto com um 

sentimento de familiaridade e 

estranheza, pedindo a nossa in-

teracção e o nosso olhar curioso 

ante a perplexidade do que nos 

é mostrado. 

‘‘No seu imaginário, o artista 

manifesta inquietações sobre o 

descompasso entre o homem 

e a natureza. Questiona os pa-

Encontrar Aquilo que 
o corpo já esqueceu 
no CCFM

drões socialmente estabeleci-

dos que agravam o fosso entre 

a humanidade e a sua origem, e 

evoca uma senso de místico no 

contraste dos membros orgâni-

cos com os planos rígidos das 

esculturas, “Aquilo que o corpo 

já esqueceu” lembra-nos da ur-

gência de sair das sociedades de 

cimento e conectar com o que 

nos é mais elementar’’, garante.

Luís Santos (1993) nasceu em 

Maputo, e cresceu na Cidade da 

Matola.

Em 2016 licenciou-se em Es-

cultura na Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Por-

to (Portugal), e vem expondo 

regularmente desde 2014 em 

Moçambique, Portugal e África 

do Sul. Recentemente em Ma-

puto, participou em 2018 nas 

exposições colectivas “Quando 

olho para mim não me reco-

nheço” na Fundação Fernando 

Leite Couto e “(Re)Lembrar: 

Mystery of Foreign Affairs” no 

Centro Cultural Português, e 

em Abril de 2019 participou na 

ex- posição colectiva “Pares” na 

3a Bienal Internacional de Arte 

Gaia em Vila Nova de Gaia em 

Portugal.

Para além do seu trabalho como 

escultor, actualmente, é docente 

no ISArC (Instituto Superior 

de Artes e Cultura) e ISCTEM 

(Instituto Superior de Ciências 

e Tecnologia de Moçambique).
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INSCREVA-SE PARA FAZER PARTE DA PRÓXIMA GERAÇÃO DE LÍDERES AFRICANOS

“Esta é uma experiência única. A bolsa de estudos proporcionou um meio para interagir e fazer networking, compartilhando 
os nossos sonhos e aspirações (...) Tenho o grande privilégio de fazer parte dessa geração que irá promover mudanças 

para melhorar os nossos países, famílias, comunidades, cidades e a África”. 

A Bolsa de Estudos Mandela Washington é o principal programa da 
Iniciativa Jovens Líderes Africanos (Yali). Este programa levará jovens líderes 
para os Estados Unidos em 2020 a fim de obter capacitação académica e de 
liderança e criará oportunidades únicas em África visando colocar essas novas 
habilidades para usos práticos que impulsionarão o crescimento económico e a 
prosperidade, bem como fortalecer as instituições democráticas. 

 

 

 

 

 

UMA OPORTUNIDADE ÍMPAR PARA...
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Venâncio Calisto (Texto)

llec Vilanculo (Fotos)

Outubro chegou, finalmente, e com ele o tão aguardado aval para o assalto 

ao banquete do poder. Na véspera do momento derradeiro desta maratona 

eleitoral, falar de fair play é de certo modo, um insulto, quando a pancada-

ria e as cotoveladas são o decreto do dia. Na edição passada do SAVANA, 

Fredson Guilengue, em seu artigo de opinião, questiona a ausência de temas como 

as mudanças climáticas e criminalidade organizada no discurso eleitoral dos can-

didatos às eleições do dia 15, e a essa intrigante constatação pode se acrescentar o 

descaso em relação as artes e cultura, num contexto em que a pobreza a ser com-

batida é mais absoluta do que a luta.

Enfim. Tratemos do tema desta semana. A cidade de Angoche fez 49 anos, no 

passado dia 26 de Setembro e Waataana – Associação dos Naturais e Amigos de 

ANGOCHE fez a festa, como ilustram as fotografias desta semana, e nos brin-

dam com esta crónica que passamos a apresentar na íntegra. 

As pegadas da história universal levam-nos a tempos milenares à chegada nesta re-

gião, dos primeiros habitantes da raça primitiva que se supõe Aborígenes da África 

Austral, através de sucessivas ondas de migração; esta região pela sua importância 

geo-estratégica, caracterizada pela sua insularidade e continentalidade, factores 

que fizeram de Angoche um privilegiado centro e entreposto comercial e fortaleza 

natural, cobiçada por qualquer mercador que aqui ancorasse. É por causa destas 

condições naturais e aliciantes, que atraíram os mercadores indo-persas antes do 

advento do Islamismo e mais tarde Árabe-Swahílis da era islâmica, que visitaram a 

região para definitivamente aqui se fixarem no longínquo século X da N.E.

Durante os cinco séculos da sua existência, (XV – XX), o Sultanato de Angoche, 

foi um marco na coesão organizacional política e administrativa e um importante 

entreposto na rota do comércio internacional da época, fundamentalmente o co-

mércio de ouro, marfim e de escravo.

Com a chegada dos portugueses na costa moçambicana, passado 4 anos da sua fi-

xação na Ilha de Moçambique em 1507, e resistindo à submissão pacífica, o Sulta-

nato de Angoche é visto pelos portugueses não só como concorrente no comércio 

internacional da época, mas também como um inimigo a abater. Para tal, em 1511, 

a armada portuguesa ataca pela primeira vez Angoche, mas sem éxito. A partir daí, 

os ataques na tentativa de dominar e subjugar o Sultanato foram sucessivos; até 

que em 1861, uma expedição militar portuguesa longamente preparada e munida 

de artilharia pesada, vinda da Zambézia sob comando do português João Boni-

fácio Alves da Silva, invade o território do Sultanato e vai até as imediações da 

capital Katamoyo (ilha), depois de dois dias de combate feroz na defesa da capital, 

Mussa (Muça) bin Auf bin Shuaíb, conhecido por Mussa Quanto, o comandante 

do exército do Sultanato, alveja mortalmente a tiro, o comandante português, não 

obstante, a Katamoyo cai nas mãos do inimigo, era 26 de Setembro de 1861. 

Esta data, no ponto de vista do Sultanato, embora não tendo ganho a batalha, foi 

considerada um marco importante, por ter sido abatido mortalmente, um coman-

dante do exército colonial (M´zugo), em confronto directo.

Por outro lado, a administração portuguesa, vangloria-se pela data, por ser a pri-

meira vez que se toma Angoche depois de tantas tentativas frustradas. 

Aos 26 de Setembro de 1970, a Vila de António Enes, através da portaria nº 23470 

do Governo Geral da Província de Moçambique, é elevada à categoria de Cidade.

26 de Setembro: Uma 
data, duas histórias

Angoche – (Angodji)
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Surjan Singh, antigo direc-
tor-executivo do Credit 
Suisse, detido no processo 
das dívidas ocultas, confes-

sou ao tribunal ter conspirado para 

se beneficiar, com outros arguidos, 

dos fundos resultantes da referida 

operação. 

   

Em carta de 06 de Setembro, en-

dereçada ao tribunal nova-iorquino 

que vai julgar o caso, Surjan Singh, 

cidadão britânico, declara-se culpa-

do de ter participado no esquema 

de lavagem de dinheiro proveniente 

de actividades ilícitas.

Luvas ilegais e ocultação de infor-

mação aos investidores da finalidade 

dos projectos que fundamentaram a 

angariação dos fundos são os factos 

confessados por Surjan Singh.

Singh admite que a sua participa-

ção esteve relacionada com a mobi-

lização de 500 milhões de dólares 

a favor da empresa moçambicana 

Ematum.

Foram também angariados fundos 

envolveu a empresa de estaleiros 

navais Privinvest, acrescentou Sur-

jan Singh.

a Privinvest recebeu o dinheiro di-

rectamente do Credit Suisse, por 

ordens do director-executivo da 

empresa de estaleiros navais, Jean 

Boustani.

O banco, continuou o arguido, ga-

nhou benefícios substanciais dos 

empréstimos concedidos à Proindi-

cus e Ematum.   

Enquanto director-executivo no 

Credit Suisse, por volta de 2013, 

o Credit Suisse concedeu um em-

préstimo de 132 milhões de dólares 

à Proindicus, a acrescer a um ante-

rior de 372 milhões de dólares.
Em Setembro de 2013, o Credit 
Suisse concedeu um empréstimo de 
500 milhões de dólares à Ematum, 
através de títulos no mercado inter-
nacional.
“Realizei um esforço significati-
vo para assegurar os empréstimos 
à Proindicus e à Ematum, porque 
acordei com Jean Boustani que a 
Privinvest iria pagar-me uma soma 
substancial de dinheiro por ajudar a 
fechar essas transacções”, lê-se no 
texto da confissão.
“Pelo meu trabalho na conces-
são dos empréstimos, recebi, entre 
Setembro de 2013 e Fevereiro de 
2014, dois milhões de dólares, atra-

Com a confissão de Surjan Singh, 
passam a três os arguidos que se de-
clararam culpados perante a justiça 
norte-americana no processo das 
dívidas ocultas.

e Detelina Subeva, antigos gestores 
da Privinvest, de participação nos 
crimes cometidos no âmbito das 

chamadas dívidas ocultas.

Jean Boustani “ofereceu-me mi-

lhões de dólares em troca da minha 

interferência na agilização dos em-

préstimos concedidos à Privinvest”.

-

tado de actividades ilegais, que era 

ilegal para mim agir dessa forma e 

que, ao agir dessa forma, estava a 

ajudar a ocultar a origem dos fun-

dos e a promover uma actividade 

ilegal”, afirmou.

-

gh confessou que agiu sob direcção 

-

perior hierárquico.

Árabes Unidos para ocultar esses 

informou-me que eu receberia um 

milhão de dólares em prestações ou 

menos para não chamar a atenção”, 

disse ainda.

Surjan Singh confessa que praticou 

esses actos para se enriquecer a si e 

aos outros co-conspiradores e para 

beneficiar o Credit Suisse.

Termos e condições aplicáveis.

A transição digital do seu negócio A nossa solução PME Prata
Subscreva este serviço.
Saiba mais em empresas@vm.co.mz ou ligue100.

O futuro é tudobom.

Vamos?

Dívidas ocultas

Mais um arguido declara-se 
culpado

Surjan Singh

provocaram o dedo em riste contra os construtores chineses da mar-

-

tureza reclamou para si o que lhe havia sido retirado violentamente.  

Há quem fale em mudanças climáticas. Está mais na moda …

-

zios, apesar das promessas da conferência de doadores. O petróleo de 

Cabo Delgado vai dar-lhe uns trocos para animar alguns concursos 

até ao fim do ano.

Quem está deliciado com os concursos é um simpático operador tu-

os brigadistas do frelostae. Tal e qual o vendedor de patos, o homem, 

que nasceu nos dias grandes, vai encaixar 47 milhões de meticais a 

Será exigido um documento de identificação para levamento e depó-

sito e vão ter de assinar um livro de registo no agente. O combate ao 

terrorismo e branqueamento de capitais está em alta.   

maior protecção dos sistemas de pagamentos foi o contestado di-

que protagonizam a onda de violência em Cabo Delgado recebem 

-

cionam via banco e nem por isso há planos para os fechar…

Preocupados estão os operadores da área do caju, sempre de nariz 

-

encaram a possibilidade de terem que fechar as fábricas por força da 

nova regulamentação para o sector. Fica a exportação em bruto e as 

lágrimas dos potenciais despedidos …

Também há ranger dos dentes nos homens das bananas, sobretu-

campanha eleitoral, ninguém quer tomar medidas impopulares que 

possam prejudicar o sentido de voto. Os especialistas pensam que 

muito ajudava o confisco de todas as plantas vendidas na berma das 

estradas para a pequena produção de quintal. Talvez depois de 15 de 

Outubro …

sul, começaram os boicotes violentos no Frelimistão, antecâmera para 

as operações de reclamação dos 300 mil fantasmas  a 1 de Outubro. 

-

para agradar às câmaras de tv. E dedica uma canção à Zaurinha … 

por ocasião do seu aniversário…

-

invejosos dizem que disse que não respondia a quadros sem expressão 

assim não é gago…

Com as marchas eleitorais vindo para Sul contornando Sofala, dá a 

ideia que a última das batalhas de caça ao voto será mesmo a provín-

cia que viu nascer Simango e Dhlakama. Porque será que a disputa 

será para aquelas bandas?

Em voz baixa

preço. Os cépticos dizem que é uma valorização política …    
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Moçambique Telecom-
-Tmcel promoveu, na sua 
sede, na cidade de Mapu-
to, um concerto musical 

gratuito, em parceria com a Escola 

de Comunicação e Artes (ECA) da 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM).

A iniciativa, enquadrada por oca-

sião do Dia Mundial da Música, 

que se celebra a 1 de Outubro, 

teve por objectivo proporcionar 

momentos de lazer ao som da or-

questra dos estudantes aos cola-

boradores da empresa, convidados 

e transeuntes que passavam pelo 

pátio frontal da sua sede.

Para além da efeméride, o concerto, 

conforme explicou Nelson Chacha, 

director de Marketing da Tmcel, 

enquadra-se também no âmbito 

da parceria recentemente firmada 

entre as duas entidades com vista à 

formação e capacitação em matéria 

de tecnologias e informação e etno-

musicais, bem como a promoção de 

estágios profissionais.

“A Tmcel  tem um papel importan-

te na promoção de actividades cul-

turais, e reiteramos o compromisso 

Estudantes da ECA dão música na Tmcel
de apoiar os músicos para que haja 

um fortalecimento da música. A 

nossa expectativa é contribuir para 

o desenvolvimento desta actividade 

de forma constante”, explicou Nel-

son Chacha.

Por sua vez, João Miguel, director 

da Escola de Comunicação e Artes 

(ECA), referiu que esta iniciativa 

marca o início de um conjunto de 

actividades culturais que serão pro-

movidas em parceria com a Tmcel. 

“Trata-se de uma parceria que vai 

contribuir para a valorização da 

música e dos seus fazedores, aos 

quais desejo sucessos na sua car-

reira”, considerou João Miguel, que 

aproveitou a ocasião para felicitar 

os músicos pela passagem do seu 

dia.

No fim do concerto, o compositor 

e músico Ernesto Chimanganine, 

membro do agrupamento Galtons 

e professor honorário da ECA, 

mostrou-se feliz com a actuação 

dos seus estudantes.

“É um dia muito especial, porque, 

para além de celebrarmos o Dia 

Mundial da Música, assinalamos 

o início desta importante parceria 

com a Tmcel, que vai ajudar a en-

grandecer a nossa cultura”, subli-

nhou Ernesto Chimanganine.

O Dia Internacional da Música foi 

instituído em 1975 pela Interna-

tional Music Council (Conselho 

Internacional da Música), uma 

instituição fundada em 1948 pela 

UNESCO, que agrega vários orga-

nismos e individualidades do mun-

do da música. 

A sua criação visava a promoção da 

arte musical em todos os sectores 

da sociedade, da troca de experiên-

cia e da evolução das culturas, bem, 

como a divulgação da diversidade 

musical.

O 
Grupo Standard Bank 
assinou, recentemente, 
em Nova Iorque, Estados 
Unidos da América, o 

acordo de Princípios de Iniciativa 
Financeira para Responsabilidade 
Bancária (UNEP FI), projectado 
para ajudar os bancos comerciais a 
alinhar as suas estratégias de negó-
cio com os objectivos da sociedade.
Com efeito, o Standard Bank, que 

desempenhou um papel crucial no 

desenvolvimento da estrutura nos 

últimos dois anos, tornou-se sig-

natário fundador dos princípios 

das Nações Unidas para um banco 

responsável, visando impulsionar o 

desenvolvimento económico e sus-

tentável, garantindo a prosperidade 

das gerações actuais e futuras.

Trata-se de princípios que com-

preendem sete áreas de impacto 

social, económico e ambiental, no-

meadamente a criação de emprego 

e desenvolvimento de empresas, 

educação, inclusão financeira, saú-

de, meio ambiente e mudanças 

climáticas, desenvolvimento de 

infraestrutura, comércio e investi-

mento africano.

Mais de 100 executivos bancários 

de cinco continentes, juntaram-se, 

recentemente, com o secretário-

-geral da ONU, António Guterres 

Standard Bank alinhado com as Nações Unidas
e a UNEP FI, para lançar os Prin-

cípios de Iniciativa Financeira para 

Responsabilidade Bancária na As-

sembleia Geral anual da ONU, em 

Nova Iorque. 

A propósito, Sola David-Borha, 

administradora executiva para a 

região africana do Grupo Standard 

Bank, referiu que os princípios es-

tão alinhados com o objectivo do 

Standard Bank que consiste em 

impulsionar o crescimento do con-

tinente africano e desenvolver as 

comunidades, estabelecendo parce-

rias de forma íntegra. 

“Eles também apoiam o esforço do 

grupo para maximizar o nosso im-

pacto social, económico e ambien-

tal”, disse.

O Standard Bank, conforme in-

dicou Sola David-Borha, vê neste 

acordo uma oportunidade de as-

segurar um impacto significativo 

em todo o continente, uma vez que 

possui maior representatividade de 

todos os bancos participantes. O 

Standard Bank, que abrange a mar-

ca Stanbic, opera em 20 mercados 

africanos.

Os princípios foram projectados 

para ajudar os bancos a alinhar as 

suas estratégias de negócio com os 

objectivos da sociedade - conforme 

expresso nos Objectivos de Desen-

volvimento Sustentável da ONU e 

no Acordo Climático de Paris - es-

tabelecendo deste modo uma pla-

taforma para um sistema bancário 

sustentável. 

Os bancos signatários do acordo de 

Princípios de Iniciativa Financeira 

para Responsabilidade Bancária 

devem incorporar considerações 

sociais, económicas e ambientais 

nos seus processos, práticas e de-

cisões, bem como realizar análises 

de impacto para identificar as suas 

maiores contribuições positivas e 

negativas para as sociedades, eco-

nomias e ambientes em que ope-

ram.

Entretanto, o Standard Bank já 

registou progressos significativos 

nestas áreas, tendo, em Julho do 

corrente ano, lançado o projecto de 

“Plantio de Árvores”, que permitiu 

o plantio de um total de 850 mu-

das em dez instituições de ensino 

primário, secundário e superior, na 

província e cidade de Maputo, con-

tribuindo, deste modo, para o au-

mento das áreas verdes.

Na vertente da criação de empre-

go e desenvolvimento de empresas, 

o banco inaugurou, em Agosto de 

2017, a sua Incubadora de Negó-

cios, em Maputo, que desenvolve 

iniciativas, visando ajudar os jovens 

a estruturar ideias de negócio, assim 

como instigá-los a criar empreen-

dimentos que tenham impacto na 

comunidade, ajudando a resolver os 

problemas do dia-a-dia de forma 

simples e criativa, para além de ge-

rar postos de trabalho para outras 

pessoas. 
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Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

O 
Instituto Nacional 
de Segurança Social 
(INSS) e o Sindicato dos 
Jogadores de Futebol 

de Moçambique (SJFM) assi-
naram, nesta segunda-feira, um 
memorando de entendimento 
com vista ao estabelecimento de 
uma parceria para a divulgação 
e acompanhamento do cumpri-
mento das obrigações inerentes à 
Segurança Social.

Esta parceria, firmada durante o 

seminário de divulgação do Sis-

tema de Segurança Social para 

os desportistas, que decorreu na 

cidade de Maputo, vai permitir, 

igualmente, o desenvolvimento 

de acções conjuntas de divulga-

ção de matérias sobre a Seguran-

ça Social.

Na ocasião, a secretária perma-

nente do Ministério do Trabalho, 

Emprego e Segurança Social, 

Maria da Graça Mula Macuá-

cua, disse esperar que a assina-

tura deste memorando entre as 

duas instituições contribua para 

INSS e SJFM firmam parceria

a consciencialização dos agentes 

desportivos e entidades emprega-

doras desportivas sobre a impor-

tância de se garantir a protecção 

social, através da inscrição e cana-

lização das contribuições ao Sis-

tema de Segurança Social. 

Por isso, “estarão abrangidos os 

clubes de futebol, jogadores e 

colaboradores destes, bem como 

jogadores que não se encontram 

filiados a nenhum clube por inac-

tividade decorrente da interrup-

ção ou fim da carreira desportiva, 

e desportistas no geral”, explicou 

Maria da Graça Mula Macuácua. 

Por seu turno, o director-geral do 

INSS, Alfredo Mauaie, referiu 

que, doravante, vai ser possível, 

através do Sindicato dos Jogado-

res de Futebol de Moçambique, 

divulgar o Sistema de Segurança 

Social no seio deste grupo.

“Pretendemos, com esta parceria, 

sensibilizar os praticantes desta 

modalidade para mostrar a im-

portância de se estar no Sistema 

de Segurança Social. Apesar de a 

Segurança Social ser obrigatória, 

entendemos que, mais do que essa 

obrigatoriedade, é fundamental 

que as pessoas tenham em mente 

a sua importância”, sublinhou Al-

fredo Mauaie.

Já o presidente do SJFM, Antó-

nio Gravata, disse haver um cum-

primento deficitário das obriga-

ções inerentes à Segurança Social, 

o que acaba por prejudicar os 

atletas, principalmente depois do 

término das suas carreiras.

“O que os desportistas têm esta-

do a passar, sobretudo no período 

pós-carreira, constitui uma das 

nossas maiores preocupações. Por 

isso, há necessidade de todos es-

tarmos cientes de que esta é uma 

responsabilidade de todos. A Se-

gurança Social ajuda a colmatar 

muitas situações nas nossas vi-

das”, frisou António Gravata, que 

falava também em nome de todos 

os desportistas.

Importa realçar que o seminá-

rio de divulgação do Sistema de 
Segurança Social para os des-
portistas tinha com objectivos 
divulgar o Regulamento de Se-
gurança Social Obrigatória, bem 
como sensibilizar os clubes para 
a necessidade do pagamento das 
contribuições como forma de ga-
rantirem a protecção social dos 
trabalhadores e das suas famílias. 
O evento contou com a parti-
cipação de desportistas, repre-
sentantes de clubes, federações, 
associações, professores, árbitros, 
técnicos, juízes de competições, 
e de outras pessoas que intervêm 
directa ou indirectamente na acti-
vidade desportiva.
Para o director nacional do Des-
porto, Rui Albasine, mais do que 
divulgar o Sistema de Seguran-
ça Social e a sua importância, o 
seminário serviu para esclarecer 
dúvidas relacionadas com esta 
matéria.
“Este tema é importante porque 
diz respeito à vida de todo os 
atletas pois perspectiva o futuro 
e o período pós-carreira de cada 
um deles”, considerou o director 
nacional do Desporto.

O 
MIN - Mulheres Infor-
madas (WIN – “Women 
In the Network” na sua si-
gla inglesa), um projecto 

que visa contribuir para a redução 
da desigualdade digital do género 
e inclusão digital de mulheres e 
raparigas nas zonas rurais, foi lan-
çado, oficialmente, nesta quarta-
-feira, no distrito de Ribáuè, na 
província de Nampula. 

O MIN, lançado pela Secretária 

Permanente Distrital, Cândida 

Gani, é um projecto conjunto en-

tre a Gapi-SI, enquanto agência 

de desenvolvimento focada na 

inclusão e inovação e a dinamar-

quesa BLUETOWN e foi um dos 

Lançado projecto para a inclusão digital da mulher rural

nove seleccionados, numa inicia-

tiva mundial designada Women-

Connect Challenge lançada pela 

USAID. 

A participação nesta iniciativa, que 

contou com cerca de 500 candida-

turas de 89 países de todo mundo 

é um primeiro e importante passo 

na colaboração entre estas duas 

empresas para promover a inclu-

são digital e tecnológica da mulher 

rural em Moçambique.

Tomaram parte da cerimónia, 

além do Governo provincial, os 

principais intervenientes deste 

projecto, nomeadamente o finan-

ciador USAID, o implementador 

Gapi e seu parceiro tecnológico, 

a empresa dinamarquesa BLUE-

TOWN, a Ologa - uma empresa 

de área de Tecnologias de Comu-

nicação e Informação, subsidiária 

da Gapi que é dirigida por um 

Global Shaper moçambicano e 10 

micro-operadoras que já estão em 

formação para operacionalizarem 

a utilização desta ferramenta.

Usando da palavra na qualida-

de de representante do Governo, 

Gani enalteceu a iniciativa que, 

“vem contribuir para responder a 

um dos desafios do Plano Quin-

quenal do Governo que é integrar 

a mulher em actividades de gera-

ção de renda. Este programa tem 

a vantagem de, além de incentivá-

-las e apoiá-las na iniciação ou de-

senvolvimento dos seus negócios, 

dotá-las de informação útil para a 

tomada de decisões que impactem 

nas suas vidas”.

Já a representante da USAID, Ta-

meeka Cameron, considerou que 

“esta é uma oportunidade para a 

mulher rural de Ribáuè desenvol-

ver as suas habilidades. A nossa 

expectativa é que este projecto al-

cance os objectivos pré-definidos e 

que sirva de exemplo para daqui se 

criarem outras réplicas nos outros 

distritos do país”.

O MIN propõe a integração de 

soluções de conectividade da 

BLUETOWN – ligar platafor-

mas desconectadas a uma Local-

-CLOUD – com a experiência 

comprovada da Gapi em promover 

a participação financeira das mu-

lheres rurais e o desenvolvimento 

de habilidades de empreende-

dorismo em Moçambique. As 

referidas soluções visam mudar, 

significativamente, a forma como 

as mulheres e meninas acessam a 

tecnologia, para gerar resultados 

positivos para a saúde, educação e 

meios de subsistência para elas e 

suas famílias.
A Gapi e seu parceiro BLUE-
TOWN estão a ultimar negocia-
ções com parceiros importantes 
como a Autoridade Reguladora 
das Comunicações de Moçambi-
que (ARECOM) e o Fundo do 
Serviço de acesso universal, gerido 
por esta, para operacionalizarem o 
programa “Rural Connect”, cujo 
objectivo é criar inclusão digital, 
através do acesso à internet nas 
zonas rurais. Estas entidades já 
têm um entendimento para alargar  
esta iniciativa a mais uma dezena 
de localidades.
“Este é mais um passo  que visa o 
alcance de um dos nossos objecti-
vos que é promover a mulher e a 
rapariga, para que estas sejam pro-
tagonistas do processo de desen-
volvimento mais inclusivo através 
da criação de pequenas empresas. 
O acesso à informação é vital para 
a implementação e o sucesso dos 
sonhos e empreendimentos de 
milhões de jovens rurais, particu-
larmente das mulheres, daí buscar-
mos parceiros competentes e cre-
díveis para este desafio”, indicou 
Nância Macaringue, coordenadora 

do Programa ao nível da Gapi.
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Com a inauguração da 
agência do BCI, na sede 
distrital de Namuno, na 
província de Cabo Del-

gado, nesta terça-feira, 01 de 
Outubro, a população local passa 
a beneficiar de serviços bancá-
rios, que se vão estender às po-
pulações dos Postos Administra-
tivos de Hucula, Luli, Machoca, 
Meloco, Namuno e Ncumpe.

O acto de inauguração foi orien-

tado pelo governador substituto 

da província de Cabo-Delgado, 

BCI chega a Namuno
Armindo Ngunga, testemunha-

do pelo administrador do BCI, 

Mukhtar Abdulcarimo. 

Abdulcarimo partilhou, na oca-

sião, alguns números que, segun-

do afirmou, “atestam bem a im-

portância que o programa ‘Um 

Distrito Um Banco’ tem na vida 

das populações rurais de Moçam-

bique”. Segundo ele, foram anga-

riados pelo BCI cerca de 27,169 

clientes; efectuados Depósitos 

à ordem e a prazo no valor de 

179.981.134, foi concedido um 

volume de crédito na ordem de 

A 
Cidade de Maputo aco-

lhe pela primeira vez no 

próximo dia 10 de No-

vembro, dia da cidade de 

Maputo, a  corrida internacional 

“FNB Maputo 10KM Cityrun”, 

passando assim a fazer parte do 

grupo de cidades icónicas que já 

acolhem a série de corridas FNB 

Run Your City, nomeadamente 

Cape Town, Joanesburgo e Dur-

ban.

CMCM e FNB promovem a 1ª Corrida sobre a ponte Maputo-Katembe

197.777.750, registando-se um 

volume de negócios no valor de 

377.758.884.

No mesmo dia, foi inaugurada a 

Escola Secundária de Namuno, 

ocasião que serviu para o BCI 

efectuar a oferta de equipamen-

to informático àquela instituição 

de ensino secundário. O material, 

constituído por scanners e im-

pressora, foi entregue pelo admi-

nistrador do BCI, e recebido pelo 

substituto do governador provin-

cial, que agradeceu e enalteceu o 

gesto do Banco.

A corrida promovida pelo Con-

selho Municipal da Cidade de 

Maputo (CMCM) e o FNB 

oferecerá aos participantes uma 

oportunidade de fazerem a tra-

vessia da ponte Maputo-Katem-

be a pé. O evento contará com a 

participação de  atletas de elite 

Internacionais, atletas moçambi-

canos e amantes do atletismo em 

geral.  

À semelhança do que acontece 

com todas as outras corridas des-

ta série, a rota da corrida  “FNB 

Maputo 10K Cityrun” foi pen-

sada para levar os participantes 

pelas rotas históricas e icónicas 

em torno de cada cidade, adicio-

nando desta forma um elemento 

turístico à mesma e tornando-a 

mais do que uma corrida, numa 

oportunidade económica para 

cada comunidade por onde ela 

passa.

 Com um percurso de 10 km pla-

nos, a corrida terá como ponto 

de partida o Edifício Munici-

pal da Katembe e oferecerá aos 

participantes a oportunidade de 

contemplarem ao longo de todo 

o percurso a bela paisagem da ci-

dade de Maputo, passando pelo 

emblemático Jardim Tunduru, 

com chegada a Praça da Inde-

pendência.

 “Acreditamos que este evento, 

enquadrado nas festividades do 

dia da cidade de Maputo que 

se comemora a cada 10 de No-

vembro, trará benefícios para a 

própria cidade, colocando-a no 

circuito das cidades com eventos 

internacionais regulares, atraindo 

turistas, dando oportunidade aos 

amantes do atletismo de ver de 

perto atletas internacionais e, so-

bretudo, projectando o nome da 

cidade para o país e além frontei-

ras” afirmou Alice Abreu, verea-

dora da Saúde  e Acção Social do 

Conselho Municipal de Maputo.

    4

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária            2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX
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SOMOS ESPECIALISTAS EM

MEDICINA DO TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL)
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

HACCP – SEGURANÇA ALIMENTAR
IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS DE QUALIDADE (ISO)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Somos policlínica médica

Avenida Tomas Nduda, 784, Polana Cimento, Maputo
Telefone: 219338570 / 842788926 / 850531274

SITE: www.forsaude.co.mz
EMAIL: geralmocambique@forsaude.co.mz

Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155

O 
IZI no WhatsApp, plata-
forma lançada em Maio 
deste ano pelo Millen-
nium bim, acaba de re-

ceber o atestado de qualidade de 
software, pelo Instituto de Sol-
dadora e Qualidade (ISQ). Esta 
conceituada entidade portuguesa, 
com forte presença internacio-
nal, desenvolve serviços em áreas 
como a inovação, engenharia, 
consultoria e inspecções técnicas, 
em toda a Europa e em mais de 20 

países de outros continentes.
A certificação atribuída pelo ISQ 

surge no âmbito de uma audito-

ria cuja conclusão aponta um alto 

grau de segurança, atestando que 

a aplicação IZI no WhatsApp 

garante boa protecção da infor-

mação e de dados, tanto no que 

respeita à confidencialidade, como 

no que respeita à sua integridade, 

evidenciando que foram acautela-

dos todos os requisitos em causa.

O IZI no WhatsApp é apontada 

como sendo uma solução inova-

dora e exclusiva do bim, que fun-

ciona como um chat empresarial 

Fidelidade apresenta 
‘‘clube bem-estar’’

A 
Fidelidade juntou no-
vos parceiros e lançou o 
“Clube bem-estar”. A 
iniciativa, inovadora no 

sector segurador, proporciona 
aos clientes Fidelidade Saúde 
um conjunto de vantagens e des-
contos, nos serviços da rede de 
parceiros que cuidam do “bem-
-estar”, tais como, centros de es-
tética, cabeleireiros, SPA, giná-
sios e nutricionistas.
O evento de apresentação do clu-

be, que teve lugar no dia 26 de 

Setembro, na sede da Fidelidade, 

contou com a presença de clien-

tes, parceiros e outros convidados 

da empresa. 

Na ocasião, o Director-geral da 

Fidelidade, Carlos Leitão, refe-

riu que ‘‘o lançamento do ‘Clube 

Bem-estar’ resulta do crescimen-

to do nosso Seguro de Saúde e 

reflecte a confiança do mercado 

em nós e acrescenta valor para os 

nossos clientes’’.

Os clientes e parceiros presentes 

no evento manifestaram a sua 

satisfação pela iniciativa, consi-

derando o tema do bem-estar, tal 

como a Saúde, de grande relevân-

cia.

IZI no WhatsApp certificado 

com selo de qualidade
do Banco no WhatsApp e está 

disponível para todos os Clientes 

com contrato Mobile Banking 

subscrito.

A mesma permite ainda realizar 

diversas operações, desde a ac-

tualização de dados, consultas de 

saldo e movimentos, geração de 

extractos, transferências, compra 

de recargas e Credelec, entre ou-

tras transacções.

O Millennium bim foi o 1º Banco 

em Moçambique e um dos pri-

meiros no Continente Africano e 

no mundo a lançar uma platafor-

ma de Mobile Banking que fun-

ciona no WhatsApp, revolucio-

nando a relação com os Clientes 

e com os seus hábitos de consumo, 

permitindo reforçar ainda mais a 

presença do Banco junto das po-

pulações. 

Com uma posição de vanguarda 

no mercado, o Millennium bim 

tem somado distinções a nível in-

ternacional, nas várias áreas. Ain-

da no início deste ano voltou a ser 

galardoado com o prémio ‘Melhor 

Banco de Moçambique 2019’. 

Pela segunda vez, o 
Centro Cultural Mo-
çambicano-Alemão 
(CCMA) abriu espa-

ço para criação e aperfeiçoa-
mento de ideias de negócio 
digitais. Durante uma hora, 
a galeria do CCMA, através 
da exposição de fotografias, 
recordou a primeira fase 
do programa Createc. Esta 
viagem no tempo deu-se 
também através da exibição 
de um vídeo resumo sobre a 
trejactória da primeira edi-
ção, que colocou nos primei-
ros três lugares os projectos 
Dezaine, 3009 e CulArte, 
respectivamente.

Aliás, alguns representan-

tes de projectos anteriores 

estiveram no evento. Mélio 

Tinga, representando o De-

zaine – uma aplicação móvel 

para publicação, leitura, inte-

racção e partilha de conteú-

CCMA impulsiona jovens a 
criar ideias de negócio digitais

dos sobre design e comunicação, 

baseada em Moçambique – falou 

sobre o seu projecto e convidou 

aos presentes para se candidata-

rem.

A Directora do CCMA foi a 

primeira a intervir no evento na 

qualidade de anfitriã. Konstanze 

Kampfer começou apresentado 

a casa, dizendo que o CCMA é 

um espaço para cooperação cul-

tural entre Alemanha e Moçam-

bique, de ensino e aprendizagem, 

porque aprende-se alemão e shi-

-changana, e que se trata de um 

espaço para os jovens criativos se 

expressarem e apresentarem os 

seus projectos.

Quanto a iniciativa, Kampfer 

disse que o CREATEC foi dese-

nhado para fomentar o empreen-

dedorismo e a criação de startups 

inovadores e sustentáveis na in-

dústria criativa.

As candidaturas para o Createc 

2.0 abriram no dia 1 de Outubro 

e encerram no dia 10. São ele-

gíveis jovens entre 18 e 40 

anos, com principal desta-

que para mulheres. E uma 

forma de incentivar a par-

ticipação feminina é através 

de um pagamento de um 

subsídio.

“Incentivamos a participa-

ção de mulheres no projecto 

por esta razão é importante 

que as mulheres registem 

seus filhos (0 – 16 anos de 

idade) para que recebam 

posteriormente um subsí-

dio para cuidar das crian-

ças durante a participação 

nos eventos do Createc 2.0, 

cada mãe (independente 

do número dos filhos re-

cebe um subsidio no valor 

de 600 MT por dia e para 

o programa completo equi-

valente a sete dias receberão 

4200 meticais)”, lê-se no 

documento de candidatura 

disponibilizado durante a 

cerimónia.

Anuncie a sua marca, produto e serviços, na V  
 . Proporcionamos para si pacotes promocionais, 

contacte-nos através de: 84 1440048, 82 8944278 ou 
ainda através do e-mail: radiosavana100.2@mediacoop.co.mz           

V  00.  

mediacoop, SA  in orma  os se s clientes e, desde dia 0 de gosto de 0 ,   tem 
dis on el o ornal V  e o diário electr nico mediaFAX  no se  telem el, PC e 
ta let.  Para o a er, aceda  nossa lata orma elo lin  

tt s // . ornal.sa ana.co.m   en io aos assinantes da c ia P  será 
descontin ado nessa data.  s assinantes com contrato em dia, rece er o as
 sen as de acesso ornecidas elo nosso e artamento Comercial.

Para mais in orma es contacte-nos  enida m lcar Ca ral n.º 0 9 /C a to
-mail mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz

Cell   59    00   0
irec o Comercial

mediaFAX  e


