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125 milhões para tudo e 
para todos
O lobby funcionou. O projecto foi 

aprovado por Guebuza, que encarre-

gou o SISE pela sua implementação. 

Começou então a distribuição de 

milhões de dólares pelos intervenien-

tes que facilitaram a aprovação do 

projecto pelo chefe do Estado e para 

aqueles que deveriam facilitar a sua 
implementação.
Um email datado de 8 de Abril de 
2014 mostra uma parte da distribui-
ção de valores de subornos.
Jean Boustani escreveu para Najib 
Allam, directora financeira da Privin-
vest, submetendo a lista de pagamen-
tos de subornos a ser efectuados para 
moçambicanos. Esta é só uma parte. 
Na mensagem(GX-2758) consta a 
seguinte informação.

“125 (milhões de dólares) para 
tudo e para todos; 
 Menos 60 para A

A
conta);
Teo (Nhangumele)- 8,5 
milhões de dólares
Bruno (Langa)- 8,5 milhões 
de dólares
Chopstick (Manuel Chang) 
- 7 milhões de dólares
Ros (António Carlos do Ro-
sário)- 15 milhões de dólares

Prof (Renato Matusse)-1 
milhão de dólares
Euge (Eugénio Henriques 
Matlaba), 1 milhão de dó-
lares
Inro [1 milhão de dólares

 DG (Gregório Leão) 13 
milhões de dólares
Nuy - 2 milhões de dólares 
(que nós efectuamos por sms 
que te enviei há 10 dias); 

-
cepto

-
mos parcelar em 1,7/1,7/1,6)

Esalt. (Isaltina Lu-
cas)

Tal como já se temia, sobretu-
do, nos círculos do partido 
governamental, o julgamento 
de Jean Boustani em Nova 

Iorque está a trazer a superfície deta-

lhes deliciosos e embaraçosos sobre o 

grande escândalo das dívidas ocultas, 

contratadas na administração Gue-

buza, ao arrepio de todas as normas. 

Não é para menos: O partido Freli-

mo recebeu 10 milhões de dólares do 

dinheiro do calote.

Na quinta-feira, 9 de Abril de 2015, 
Jean Boustani enviou uma mensagem 
por correio electrónico  a partir de en-
dereço jean.boustani@privinvest.com 
para o endereço majo2025@gmail.
com, cujo titular é Manuel Jorge. 
No assunto, escreveu apenas “FYI” 
[para o teu conhecimento] e no cor-
po da mensagem a letra M repetida 
seis vezes. No e-mail seguiam quatro 

pelo serviço de investigação norte-
-americano, FBI - Federal Investiga-
tion Bureau e apresentada na segun-
da-feira, 28 de Outubro de 2019, ao 
tribunal que julga Jean Boustani, em 
Brooklyn, zona leste de Nova York.

detalhando transferências efectuadas 
a partir de uma conta da Logistics 

-
ciliada no First Gulf Bank para conta 
do Partido Frelimo Comité Central, 
domiciliada no Banco Internacional 
de Moçambique (BIM), em Maputo. 

totaliza 10 milhões de dólares trans-

de 2014 - 2 milhões de dólares; 28 de 
Maio de 2014 - 3 milhões de dólares; 
18 de Junho de 2014 - 2,5 milhões de 
dólares; 3 de Julho de 2014 - 2,5 mi-
lhões de dólares. A transferência en-
volveu um enigmático Manuel Jorge 
e Izidora Faztudo, uma operacional 
do partido Frelimo que faleceu em 
Junho de 2010. 
Para as cerca de 50 pessoas presentes 
na sessão de julgamento, aqueles bor-
dereaux eram apenas mais uns das de-
zenas de documentos apresentados ao 
júri pelo agente do FBI, Jonathan Po-
lonitza, para provar que Jean Boustani 
conspirou para defraudar investidores 
americanos que compraram os títulos 

e MAM. Mas para os moçambicanos, 
o que acontecia há cerca de 13 mil 
quilómetros, era simplesmente a reve-
lação de que o partido no poder é tão 
suspeito quanto os 20 arguidos das 
dívidas ocultas. A Frelimo, tal como 
Manuel Chang, António Carlos do 
Rosário, Gregório Leão, Ndambi 

agora acusada pela justiça americana 
de ter recebido milhões das dívidas 
ocultas e as evidências apresentadas 
são muito fortes para ser ignoradas. 
Em Maputo, ninguém quer falar do 
assunto. O SAVANA contactou o 
Secretário-Geral do Partido, Roque 
Silva, na noite desta quarta-feira, mas 
este nos remeteu a Caifadine Manas-
se, Secretário para a Mobilização e 
Propaganda. Manasse anulava as cha-
madas, dando a entender que estava 
ocupado. 

É a primeira vez que se faz referên-
cia ao partido Frelimo como tendo 
mamado das dívidas  ocultas, tanto 
em Moçambique como nos EUA, 
onde toda a investigação começou. 
A revelação sai cinco anos depois da 

-
curadoria Geral da República (PGR), 
que anda a investigar as dívidas ocul-
tas desde 2015, nunca fez referência 
ao envolvimento do partido governa-
mental no caso.
A empresa, que efectuou transferên-
cias para a Frelimo, é subsidiária da 
Privinvest, que subornou dezenas de 
moçambicanos (e funcionários da 
Credit Suisse) para ganhar o negócio 
de fornecimento de barcos e outros 
equipamentos e serviços às empresas 

-
cus e MAM. 

transferência de 10 milhões de dó-
lares da Privinvest para a Frelimo é 
o pagamento de suborno ao partido 
no poder para “obtenção da vontade 
política”. O período do suborno coin-
cide com o período de angariação de 
fundos para as eleições de 2014.
Porém, o advogado de Jean Boustani, 
Randall Jackson, argumentou que o 
agente Jonathan Polonitza apresen-
tou evidências que não são consisten-
tes, que não provam que o seu cons-
tituinte defraudou os investidores 
americanos, para além de que pagar 
subornos em África é algo normal. “É 
o preço a pagar para fazer negócios 
em África”, precisou.

Criado pela mão externa 
e vendido a Armando 
Guebuza
O projecto, que deu origem às dívidas 

Mar, do grupo Privinvest, lidera-
do pelo empresário franco-libanês 
Iskandar Safa, descrito na acusação 
americana como “o rei das burlas”. 
Foi proposto a Moçambique com 

Zone Monitoring and Protection 
System (EEZMPS). Foi formalmen-
te submetido ao Gabinete de Arman-
do Guebuza, então chefe do Estado, 

por Iskandar Safa, CEO da Abu 

veio a acontecer a seguir é pagamento 
de milhões de dólares de suborno a 

-
buza e com algum poder de decisão 
para influenciar a sua aprovação e an-
damento. 
Os files apresentados pelo FBI ao júri 
do tribunal que julga Jean Boustani 
mostram como tudo se passou.
Armando Ndambi Guebuza, agora 
detido a mando da PGR, foi chave 
para seu pai aprovar projectos das 
dívidas. Até final de Abril de 2012, 
quatro meses após receber a propos-
ta de EEZMPS, Armando Guebuza 
(pai) ainda não havia aprovado, levan-

-
mele a discutir como abordar o caso. 
Foi planeada uma viagem da delega-
ção de Boustani para Maputo para 
promover o projecto junto do Gover-

não era capaz de organizar encontro 
de Boustani com Guebuza, mas podia 
trabalhar ao nível das instituições do 
Governo para mostrar a importância 
do projecto. Fez referência ao director 

de Petróleos, como um dos alvos a 
influenciar. Mas Jean Boustani que-
ria era a aprovação do projecto para 
poder iniciar com a busca de emprés-
timos.
Em e-mail datado de 29 de Abril de 

que o projecto estava num nível “que 
não podemos  interferir em nada”.
“
projecto está na mesa de HoS (Head 
of State)? Não podemos telefoná-lo 
e perguntar o que se passa”, escreveu 
Nhangumele.
Boustani respondeu concordando que 
pouco se podia fazer para influenciar 
Guebuza, porém ainda assim se podia 
falar com o Júnior (Armando Ndam-
bi Guebuza).
“Sobre o EZZ, eu compreendo a si-

poderia pergunta-lo informalmente 

é o Júnior”, escreveu no email (GX-

3202).

Quem é quem nas dívidas 
ocultas
Nas comunicações entre Jean Bous-

beneficiários das dívidas ocultas eram 

tratados por alcunhas inventadas a 

partir do diminutivo dos seus nomes 

ou simplesmente inventadas. Alguns 

tinham mais de um nome. Eis como 

eram tratadas algumas das  persona-

gens das dívidas ocultas, numa descri-

ção que inclui suas principais funções 

e parte dos valores que terão recebi-

dos pelo seu papel.

HoS [Head of State], refere-se ao 

Chefe do Estado, Armando Guebu-

za. Seu papel foi de aprovar o projecto 

-

toring & Protection System proposto 

ao Governo de Moçambique pelo 

CEO da Privinvest, Iskandar Safa. 

Até aqui, não foram apresentadas 

evidências que Armando Guebuza 

recebeu directamente pagamento de 

suborno para aprovar o projecto.

Este projecto foi a base para todo o 

esquema das dívidas ocultas. Foi a 

base para a criação da ProIndicus. 

Para a sua implementação, o Governo 

se criou o Sistema Integrado de Mo-

nitoria e de Protecção (SIMP), que 

ProIndicus mas não chegou a ser im-

plementado.

Junior ou A ou ArGe [Armando 

Ndambi Guebuza] é o filho mais ve-

lho de Armando Guebuza, que até 

aqui é dado como tendo recebido o 

mais elevado montante de suborno 

dólares. Seu papel fundamental foi 

de intermediar a comunicação entre 

o seu pai e os obreiros das dívidas 

Boustani. Em Abril de 2012, quando 

Armando Guebuza demorava apro-

var o projecto submetido pelo CEO 

da Privinvest, Júnior foi accionado 

para pressionar o seu pai a aprovar o 

projecto e permitir o andamento do 

esquema.

Chopstick [Manuel Chang] é o 

antigo ministro das Finanças de 

Moçambique. Seu papel foi de emitir 

garantias soberanas que viabilizaram 

os empréstimos de 2,2 mil milhões de 

dólares. Os diversos e-mail’s apresen-

tados pelo agente do FBI ao júri mos-

tram que Chang tinha conhecimento 

de que estava a agir ilegalmente ao 

assinar as garantias soberanas sem 

conhecimento e nem consentimento 

da Assembleia da República. Para 

violar a Lei, Manuel Chang recebeu 

pelo menos 12 milhões de dólares 

da Privinvest. Parte do dinheiro foi 

enviado para conta da sua filha de 

nome Manuela Solange Chang, que 

para o efeito abriu uma conta em 

-

dos, segundo as provas apresentadas 

ao júri nesta terça-feira.  O nome de 

Chopstick parece que lhe foi atribuí-

do em homenagem à sua ascendência 

chinesa. Chopstick são os pauzinhos 

usados como talheres na cultu- r a 

sino-nipónica.

Madame Lizeth [Lizete Chang], 

Frelimo apanhada pelo FBI a mamar 
das dívidas ocultas 
Por Borges Nhamire, em Nova Iorque* 

Frelimo embaraçada em Nova Iorque
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recebeu 1000 garrafas de diversas 

marcas de vinhos enviadas por Jean 

Boustani, a partir da África do Sul. 

A encomenda veio como vinho para 

Barros e Marshal.

Ros [António Carlos do Rosário], 

desempenhou as funções de director 

de Estudos no Serviço Informação e 

-

rector de Inteligência Económica 

nos mesmos serviços. Foi PCA das 

Proindicus e o número 1 do Governo 

na negociação e aconselhamento do 

Presidente da República sobre o pro-

jecto de Monitoria e Protecção Cos-

teira. Recebeu pelo menos 15 milhões 

de dólares pelo seu papel de propor 

ao governo projectos insustentáveis e 

violando a lei.

Bruno

amigo de Armando Ndambi Gue-

elo entre os dois. Este teria sido o 

Nhangumele ao filho do presidente 

e por esta via se chegar ao chefe do 

Estado. Pelo seu ‘nobre’ papel recebeu 

juntamente com Ndambi Guebuza, 

-

rados Árabes Unidos (EAU) para 

receber seu pagamento em bancos 

daquele país. Para o efeito, os três ob-

tiveram vistos de trabalho prestando 

falsas declarações de que eram en-

genheiros contratados pela Logistics 

International S.A.L, uma empresa do 

grupo Privinvest.

Teo

também sob identidade de Ngui-

la Guidema, tendo criando um e-

O Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde convida em-
presas interessadas a submeterem propostas FECHADAS e sem ga-
rantia provisória para o seguinte concurso.

Dois esqueletos humanos
Dois manequins pediátricos
Dois  Braços de transfusão sanguínea e injecção negro
Um manequim para parto
Dois sistemas para sangue
Duas camas medicinais com ou sem manipulador
Uma marquesa para parto
Dois colchões medicinais
Dez lençóis para cama
Quatro biombos articulados
Dois suspensores de soro compostos
Uma carrinha de medicamentos com seis gavetas
Duas carrinhas de medicação
Uma carrinha de roupa suja
Um urinário metálico
Dez cabos de rim
Duas bacias metálicas
Três caixas de esterilização
Cinco tabuleiros com tampa
Três cabos para bisturim
 Trinta pinças
Dez aparelhos para medição de tensão arterial

Concurso para fornecimento de produtos de ANATOMIA HUMANA 
para laboratório humanístico

Um aspirador eléctrico
Dois estereoscópio clínico
Um microscópio electrónico
Dois ambos pediátrico
um manequim de cancro de mama
Um pélvis com gravidez com três partes
Um torço africano masculino e feminino em 24 partes
Um manequim completo masculino e feminino com múltiplas par-
tes

1.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso e levanta-los no endereço as-
seguir indicado: Av. Eduardo Mondlane nr. 21.231 Bairro Infulene 
A, Cidade da Matola ou pelos  telefones 84 410 47 08 / 84 33 00 464.

de 2019.

3.O período da validade das propostas será de 120 dias a contar da 
data limite da entrega das mesmas.

4.Serão contactados os concorrentes das proposta seleccionadas.

Matola, aos 30 de Outubro de 2019
Autoridade Competente

(Ilegivel) 

-mail com esse nome na g-mail e 

também actuava sob nome Mulepe, 

designação de uma empresa usada 

para o pagamento de subornos. São 

sócios da Mulepe Lda. Angela Buque 

(esposa de Gregório Leão), Cipria-

no Sisínio Mutota, agente do SISE 

Esculápio, todos os demais são ar-

guidos detidos no caso das dívidas 

moçambicano contactado pela Pri-

-

damental de convencer o Governo 

que o projecto era importante. Foi 

ele que propôs, numa primeira fase, 

o pagamento de “50 milhões de ga-

linhas” para “massagear o sistema” e 

obter a vontade política do Governo 

para aprovar o projecto de EEZ. Pelo 

seu trabalho teria recebido 8,5 mil 

aos EAU para abrir contas bancárias 

em bancos locais e receber o dinheiro.

DG

Gregório José Leão] era chefe di-

recto de António Carlos de Rosário. 

Era fundamental que ele aprovasse o 

projecto ao nível do SISE e endossá-

lo ao presidente da República. Rece-

beu pelo seu papel, pelo menos, 13 

milhões de dólares.

Prof., é Renato Matusse, o então 

conselheiro político de Armando 

Guebuza. Seu papel é dúbio. Em uma 

mensagem de correio electrónico en-

viada por Jean Boustani para uma 

cidadã sul-africana de nome Baset-

sana Thokoane, no dia 8 de Setem-

bro de 2011, Boustani lamenta al-

guns desentendimentos que haviam 

“O prof. segue 

“

Vou conseguir este negócio. Os meus 

chefes e eu precisamos de dinheiro”. 

Parece, portanto, que o papel do prof. 

foi de convencer o então chefe do Es-

tado a aprovar o negócio da EEZ. Em 

compensação ao seu trabalho, AZ foi 

remunerado 1 milhão de dólares.

Esalt ou Isalt [Isaltina Lucas] era di-

da contratação das dívidas e foi pro-

movida a vice-ministra da Economia 

e Finanças no Governo de Nyusi. 

pelo seu papel na aprovação das ga-

rantias do Estado.

Euge [acredita-se que seja Eugénio 

Henrique Z. Matlaba, então PCA da 

ProIndicus]. Recebeu um milhão de 

dólares

Inro, cuja identidade até aqui não 

conseguimos identificar, recebeu um 

milhão de dólares;

Nuy, também chamado New Man 

seu papel nunca é descrito nos diver-

sos email. É descrito como alguém 

superior, que estava inicialmente 

a sua ascensão em 2014 a um cargo 

de relevo no Governo foi repescado 

para receber pagamento. Recebeu 2 

milhões de dólares.

Sobrefacturação para 
pagar subornos
Os milhões de dólares de suborno pa-

gos às pessoas da elite moçambicana 

pela Privinvest foram compensados 

pela sobrefacturação nos equipamen-

tos fornecidos a Moçambique.

A primeira fase do Programa de EEZ 

de Moçambique teve o preço final 

de 354.953.733 dólares, mas o custo 

real era de 170.423.000, conforme 

mostra a tabela de custos de custo 

(GX-2044-A0.

de mobile radar station custaram 1,6 

milhão de dólares, todavia o preço fi-

nal foi de 3,3 milhões; Um training 

center custou 3 milhões de dólares, 

mas o preço final pago por Moçam-

bique foi de 6,2 milhões de dólares; 

duas unidades de Offshore Patrol 

Vessels (barcos de patrulha de alto-

-mar) custaram 55 milhões de dólares 

à Privinvest, porém o preço final pago 

por Moçambique foi de 114,5 mi-

lhões de dólares.
*Pesquisador do Centro de Integridade 

Pública enviado para acompanhar o 
julgamento de Jean Boustani, com apoio 

da Fundação MASC. Este texto foi 
escrito para o SAVANA 
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Com uma sociedade dividi-
da por causa dos resultados 
das eleições presidências, 
legislativas e das assem-

bleias provinciais do dia 15 deste 

mês, que dão uma vitória folgada 

a Filipe Nyusi e ao seu partido, 

Frelimo, nos três pleitos, mas cri-

ticados pelos partidos da oposição 

e organizações da sociedade civil, 

o Conselho Constitucional (CC) 

recebeu da Comissão Nacional de 

Eleições (CNE), esta terça-feira, o 

“dossier” relativo ao processo para 

efeitos de análise e deliberação do 

veredito que se espera que devolva 

a “ordem”. 

Este é o primeiro teste duro para 

a presidência da Lúcia Ribeiro à 

frente do Conselho Constitucional 

(CC), depois de suceder a Herme-

negildo Gamito. 

Com uma imagem seriamente 

desgastada, Gamito acabou renun-

ciando o cargo, depois de o órgão 

declarar a inconstitucionalidade da 

dívida da Ematum.  

O CC bem como os órgãos eleito-

rais são vistos como parte dos agen-

tes da tensão política pós-eleitoral 

que se tem verificado no país a cada 

ciclo eleitoral. 

O último relatório do Mecanis-

mo Africano de Revisão de Pares 

(MARP-2018) classificava o CC 

como um órgão que estava a braços 

com uma crise de credibilidade sem 

precedentes perante os cidadãos 

nacionais, pelo que cabe à nova ti-

moneira resgatar o bom nome que 

a instituição gozou num passado 

recente.

Para o efeito, as cartas foram lança-

das esta terça-feira, quando o pre-

sidente da CNE, Abdul Carimo, 

procedeu à entrega à presidente do 

-

so eleitoral constituído pelas cópias 

das deliberações, resoluções, editais 

e actas de apuramento provincial e 

geral, declarações de voto vencido 

na CNE, entre outros, para efeitos 

de análise e julgamento por parte 

daquele órgão responsável pela ga-

rantia da constitucionalidade dos 

actos. 

A presidente do CC deu a  enten-

der que os resultados da análise que 

o órgão irá fazer só serão conheci-

dos nas vésperas do natal, isto por-

que os deputados que vão compor 

a nova legislatura devem ser inves-

tidos 20 dias após a divulgação dos 

resultados. 

Para já, é preciso que os que estão 

-

dato de cinco anos, depois de terem 

sido investidos a 12 de janeiro de 

2015. 

Apesar de considerar que os órgãos 

eleitorais tudo fizeram para garan-

tir que o processo decorresse num 

clima ordeiro, pacífico e de tranqui-

lidade, Abdul Carimo manifestou a 

sua preocupação com inúmeras ir-

regularidades verificadas durante o 

processo.    

Referiu, em consideração das irre-

-

guém nos ouviu a dizer que estas 

eleições foram livres, justas e trans-

-

to a cargo do CC que tem compe-

tências para o efeito. 

Esta posição contraria aquilo que 

são as atribuições da CNE à luz 

da lei nr. 8/2013 de 27 de Feverei-

ro, recentemente republicada que 

estabelece o quadro jurídico para 

eleição do Presidente da República 

e dos deputados que no seu artigo 

das competências próprias do Con-

selho Constitucional, a verificação 

da legalidade, regularidade e vali-

dade dos actos do processo eleitoral 

compete à CNE”.

 Negou acusações dos partidos da 

oposição que consideram que o es-

crutínio foi viciado.  

Carimo afirmou que à CNE coube 

apenas a missão de recolher editais 

nos comités distritais e provinciais 

e fazer o devido apuramento geral. 

dos partidos da oposição nada mais 

lhe resta se não respeitar, pois sabe 

de antemão que os referidos parti-

dos submeteram recursos ao CC e 

que o processo da CNE não será 

avaliado antes de se responder em 

acórdão aos referidos partidos.

Longa jornada eleitoral

da CNE reuniu-se para fazer a 

centralização e aprovação dos re-

sultados para o posterior anúncio 

na tarde do último domingo. Con-

trariamente ao esperado que eram 

editais de apuramento que permi-

tiriam um debate sério, os técnicos 

da CNE optaram por apresentar 

“slides” com informação já censu-

rada. 

Os membros da oposição na CNE 

referem que era seu desejo saber do 

desfecho das discrepâncias entre os 

números de votos nas urnas e dos 

eleitores inscritos em muitas das 

assembleias de voto.

 Os debates e a falta de consensos 

entre as partes, quanto a forma 

como decorreu o processo eleitoral, 

bem como resultados levaram com 

que a sessão fosse prolongada pela 

noite adentro e terminasse em vo-

tação. 

Numa das poucas vezes em que a 

oposição esteve unida naquele ór-

civil, cooptada pela oposição, com 

oito membros; Frelimo e socie-

dade civil, cooptada pelo partido 

governamental, também oito) o 

presidente da CNE, Abdul Carimo 

viu-se na contingência de votar a 

favor da aprovação dos resultados 

para  desempatar a contenda. Nas 

votações anteriores, o presidente do 

órgão sempre se absteve, mas já na 

votação dos resultados, a táctica de 

Pilatos não funcionou. Abdul Ca-

rimo foi obrigado a mostrar o seu 

-

ção dos resultados, que deram vitó-

ria a Frelimo e Filipe Nyusi. 

Nas presidenciais, Nyusi venceu 

com 73% dos votos, contra 21.88% 

-

viz Simango e 0.73% para Mário 

Albino. 

Com um nível de participação ao 

redor de 50.74% nas legislativas, 

a Frelimo levou a melhor, com 

70.78%, o que lhe confere 184 as-

sentos na Assembleia da República 

contra os actuais 144. 

A Renamo obteve 22.71% e vai 

-

lhou 4.24%, que corresponde a seis 

-

tura contra os actuais 17 deputados.  

A Frelimo foi proclamada, igual-

mente, vencedora das eleições das 

assembleias provinciais, o que sig-

nifica que os primeiros 10 gover-

nadores eleitos provêm daquele 

partido.   

Renamo pede anulação
Paralelamente, a Renamo, o maior 

partido da oposição, depositava 

no mesmo dia, mas na CNE, dois 

recursos que foram encaminhados 

por este órgão ao CC. Basicamen-

te, a Renamo submeteu um recurso 

contestando os resultados eleitorais 

e um segundo relativo a sessão ple-

nária da CNE que fez a centraliza-

ção dos resultados e a consequente 

aprovação.

O mandatário da Renamo, Ve-

nâncio Mondlane, que foi depo-

seu partido é conseguir a anulação 

das eleições, apontando que o que 

se assistiu foi “uma caricatura de 

eleições”.

Entende que esta pode ser a melhor 

via para credibilizar a democracia 

nacional e o Estado visto que as ir-

regularidades que se verificarem em 

cadeia não abonam ao bom nome 

da democracia nacional. 

No que diz respeito ao recurso so-

bre os resultados eleitorais que dão 

vitória gorda a Nyusi e a Frelimo, 

Mondlane diz que a Renamo fez 

-

citos constatados e documentados, 

desde a fase de recenseamento elei-

toral, no qual se destacam os núme-

ros de Gaza e da Zambézia.  

Mas também fala da campanha 

eleitoral que, no seu entender, foi 

marcada por violência e obstrução 

do trabalho dos partidos da oposi-

ção, em particular do candidato da 

Renamo. 

Fez menção às fases de votação e 

apuramento nas mesas de votação 

em que se notabilizaram a falta 

de transparência, enchimento de 

urnas, detenções arbitrárias e uso 

desproporcional da força por parte 

dos elementos da PRM colocados 

nas assembleias de voto.

No segundo recurso, que também 

tem o mesmo objectivo de anular 

as eleições, o partido dirigido por 

Ossufo Momade considera que a 

sessão que aprovou o apuramento 

geral das eleições foi ilegal, o que 

torna os seus actos sem nenhuma 

validade. 

-

mento nacional de centralização 

dos resultados não é feita pela ple-

nária da CNE, mas sim pela as-

sembleia de centralização nacional, 

órgão que junta o plenário da CNE 

e mandatários dos partidos concor-

rentes na presença de observadores 

e outros interessados.   

Mondlane apontou que aquela que 

deveria ser a assembleia de centra-

lização só foi convocada para ter lu-

gar no dia 26 apenas para chancelar 

o trabalho feito no dia anterior. 

Afirmou que, no arranque do en-

contro, seis mandatários, por ele 

liderados, apresentaram um ponto 

prévio, reivindicando a sua parti-

Manifestaram indignação pelo fac-

to de terem sido notificados para o 

do dia anterior, enquanto a lei de-

termina que a notificação deve ser 

por escrito. 

Os protestos foram todos ignora-

Mondlane.  Não restam dúvidas, 

para o mandatário, de que os resul-

tados das eleições anunciados no 

passado domingo são nulos e sem 

nenhum efeito. 

Acusou o presidente da CNE de 

ter cometido um crime eleitoral e 

diz não descartar a possibilidade de 

abertura de um processo-crime.

Nyusi apela união aos seus 
adversários 
Reagindo ao anúncio dos resul-

tados eleitorais proclamados pela 

CNE, na tarde do último domingo, 

Filipe Nyusi disse que não restam 

dúvidas de que se trata de uma 

vitória “inequívoca e inquestioná-

Legislativas e das Assembleias Pro-

víncias”.

Falando num comício, instantes de-

pois de ter acompanhado o anúncio 

dos resultados, numa escuta colec-

tiva que teve lugar na escola central 

do partido, Nyusi disse que vincou 

a palavra de ordem do partido se-

gundo a qual “a vitória prepara-se, 

a vitória organiza-se”.

Atento às críticas de que o proces-

seus concorrentes na corrida eleito-

ral  a unirem-se em prol do desen-

volvimento do país. 

“Estendo a minha a mão a Ossufo 

Albino que juntos partilhamos o 

boletim, para nos unirmos e tra-

balharmos em prol do desenvol-

vimento de Moçambique”, disse, 

numa altura em que estes candida-

tos derrotados pede a invalidação 

do processo eleitoral e convocação 

de um novo pleito, devido às irre-

gularidades verificadas.

Nyusi pediu, igualmente, para que 

se evitasse agitação em torno das 

eleições, através de interpretações 

tendenciosas baseadas em especu-

lações até à validação dos resulta-

dos pelo CC, porque ainda se trata 

de resultados parciais.

militantes a evitarem diabolizar os 

seus concorrentes. 

No entanto, disse que o seu partido 

tudo fez e continuará a fazer para 

que se crie um sistema democrático 

em que os resultados eleitorais se-

jam aceites por todos. 

Frisou que a confiança deve ser o 

segredo da convivência e que os 

partidos políticos já não podem 

usar a via armada para resolver di-

ferendos. 

Saudou o trabalho dos órgãos elei-

torais, destacando que o processo 

eleitoral decorreu num ambiente 

ordeiro e de tranquilidade. 

Numa cerimónia marcada, uma 

vez mais, pela ausência de Arman-

do Guebuza, antigo presidente do 

partido e da República, Nyusi disse 

que é preciso acarinhar a paz, pois, 

sem ela, o país não pode avançar.

Eleições gerais

Constitucional em prova de fogo
Por Argunaldo Nhampossa

Lúcia Ribeiro, presidente do CC recebendo das mãos de Abdul Carimo, presidente 
da CNE, o dossier das eleições
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O 
Presidente moçambicano 
e da Frelimo, Filipe Nyusi, 
está mais forte agora do que 
nunca, graças à sua expres-

siva vitória nas eleições gerais de 15 

de Outubro, “consideradas viciadas 

por várias missões de observadores 

nacionais e internacionais”, refere o 

Africa Confidential (AC), uma pu-

blicação britânica especializada em 

assuntos africanos.

Na análise que faz sobre as eleições 

gerais moçambicanas, o AC refere 

que “Frelimo não deu hipóteses” e 

que Filipe Nyusi foi o maior vence-

dor do escrutínio.

“Nyusi está mais forte agora. In-

ternamente [na Frelimo], já é visto 

como tendo fortalecido o controlo 

sobre o partido e a sua vitória con-

venceu muitos membros do partido, 

que, anteriormente, duvidaram da 

sua liderança”, diz o AC.

Filipe Nyusi, prossegue o texto, es-

capou da sombra do seu antecessor 

Armando Guebuza, a ausência mais 

notável durante a campanha da Fre-

limo para as eleições do dia 15 deste 

mês.

Nyusi conseguiu uma transforma-

ção de uma magnitude tal que pas-

sou de um inexperiente gestor para 

estadista astuto, que começa a ser 

visto como um dos líderes mais for-

tes da Comunidade de Desenvolvi-

mento da África Austral (SADC), 

analisa a avaliação.

“Ele [Filipe Nyusi] aposta em acor-

dos internacionais que acredita que 

são do interesse do país e dele pró-

prio, notavelmente com a Rússia”, 

refere a avaliação.

Mercenários russos
Um dos exemplos dessa estratégia, 

diz o texto, é a presença de merce-

nários russos no combate à rebelião 

que afecta alguns distritos da pro-

víncia de Cabo Delgado.

Apesar de o pretexto para a visita à 

Rússia ter sido a Cimeira de Sochi, 

espera-se que Filipe Nyusi tenha re-

gressado de Moscovo com mais ne-

gócios e uma aliança mais forte com 

Vladimir Putin. 

Risco autocrático
“Um mandato forte [emergente das 

últimas eleições gerais] deverá per-

mitir a Filipe Nyusi a tomada de 

decisões discutivelmente necessárias 

em prol da economia do país, tais 

como a conclusão da restruturação 

dos títulos soberanos moçambica-

nos, que foram tidas como politica-

mente arriscadas antes das eleições”, 

refere o documento.

Mas algumas correntes receiam que 

com Filipe Nyusi e Frelimo gozan-

do de poderes mais fortalecidos, o 

país poderá entrar para uma era de 

maior intolerância política.

É provável que o actual líder do 

partido no poder se sinta tentado a 

exercer acções mais decisivas sobre 

os seus oponentes na Frelimo, como 

forma de manter a influência até ao 

final do seu mandato.

“Apesar de gozar de um maior poder 

político do que nunca, o escândalo 

das dívidas ocultas continua um ris-

co, à medida que os desenvolvimen-

tos do caso continuam a dominar a 

situação”, diz o AC.

Filipe Nyusi tem a delicada gestão 

dos 20 arguidos detidos no âmbito 

do processo das dívidas ocultas, al-

guns dos quais são quadros superio-

res do Estado moçambicano.

Tanto a soltura desses arguidos 

como a sua contínua reclusão po-

dem criar ondas de choque entre 

os diferentes membros da Frelimo, 

assinala o texto.

Uma possível extradição do anti-

go ministro das Finanças Manuel 

Chang para os EUA apresenta ris-

Moçambique caiu três lu-
gares para a 138ª posi-
ção no índice do Banco 
Mundial sobre a facili-

dade de fazer negócios (Doing Bu-
siness 2020), depois de ter ocupado 

o 135º lugar em 2018, com uma 

classificação de 55 pontos, num 

conjunto de 190 países.

Por indicadores, Moçambique es-

teve pior no item começar negó-

cios, ficando no 176º lugar, execu-

ção contratual, 168º lugar, acesso 

ao crédito, 165º lugar, seguindo-se 

protecção dos investidores minori-

tários, 147º, registo de proprieda-

de, 136º, pagamento de impostos, 

127º, acesso à energia 103º lugar.

Teve melhor prestação no indica-

dor sobre obtenção de licença de 

construção, 61º, insolvência, ficou 

em 86ª posição, e comércio fron-

teiriço, 94ª posição.

Em termos de pontuação, o co-

mércio transfronteiriço registou a 

maior pontuação, com 73,8, segui-

do de obtenção de licença de cons-

trução, 73,2, acesso à energia, 71,7 

e inicio de negócio, 69,3, e paga-

mento de impostos, 64 pontos.

O registo de propriedade obteve 

uma pontuação de 53,4 pontos, 

resolução de insolvência 47,8, exe-

cução de contratos 39,8.

As pontuações mais baixas foram 

para: acesso ao crédito, 25 pontos, 

e protecção de investidores mino-

ritários, 32 pontos.

Para ilustrar os obstáculos que os 

homens de negócios enfrentam 

para desenvolver a sua actividade 

em Moçambique, o índice refere 

que são necessários 17 dias para 

iniciar um negócio, 118 para obter 

uma licença de construção, 40 para 

ter acesso à energia, 43 para regis-

tar propriedade e 1,5 ano para ob-

ter uma declaração de insolvência.

Queda preocupante - CTA
Comentando os resultados do 

“Doing Business 2020”, a Con-

federação das Associações Eco-

nómicas (CTA) de Moçambique, 

principal confederação patronal 

do país, considerou que a falta de 

aplicação de novas leis está a im-

pedir que o ambiente de negócios 

melhore no país.
“A melhoria do ambiente de negó-
cios é um processo que não termi-
na na aprovação das leis, mas sim 
contínuo, dada a necessidade de 
implementação efectiva e correc-
ta” das novas regras, anunciou em 
comunicado.
“O destaque, e que constitui uma 
grande preocupação, é o facto de 
Moçambique ter caído em quase 
todos os indicadores, algo inédito”, 
refere a CTA.
A CTA cita um relatório intermé-
dio anterior do Banco Mundial 
para referir que “se Moçambique 
implementasse correctamente e de 
forma harmonizada os instrumen-
tos legais” que tem vindo a aprovar, 
“só isso representaria uma subida 
de 22 posições”.
As deficiências no reembolso do 
Imposto sobre Valor Acrescenta-
do (IVA), falta de flexibilização do 
comércio internacional e atrasos 
na simplificação do Código Co-
mercial e do regime jurídico de 

insolvência são alguns exemplos 

apontados pelos patrões.

cos para Filipe Nyusi, defende a 

análise.

O documento não especifica o 

tipo de impacto que teria para Fi-

lipe Nyusi a extradição de Manuel 

Chang para os EUA, onde já está a 

ser julgado Jean Boustani, executivo 

da Privinvest e peça-chave do calote 

de 2.2 mil milhões de dólares con-

tratadas na administração Guebuza.

“Mas o poder que Filipe Nyusi as-

segurou no partido e a opinião da 

comunidade internacional de que 

ele é a melhor esperança para a paz 

e estabilidade em Moçambique po-

dem ser suficientes para o proteger 

de um descalabro”, refere o AC. 

Um outro problema para Filipe 

Nyusi tem a ver com o facto de o 

próximo mandato presidencial ser o 

último, o que significa que o partido 

vai começar a concentrar-se na es-

colha de um sucessor para as elei-

ções presidenciais de 2024 e o seu 

capital de lealdade vai reduzir, à me-

dida que o país se for aproximando 

dessa data. 

Com Filipe Nyusi, que ficou no lu-

gar putativo do histórico Alberto 

Chipande, terminou a linha de su-

cessão que a Frelimo definiu, pelo 

que a disputa pela Presidência da 

República e da Frelimo será mais 

aberta do que nunca.

Vitória corrupta
A publicação britânica assinala que 

observadores eleitorais, diplomatas 

e doadores reconhecem que a vitória 

da Frelimo nas eleições gerais de 15 

de Outubro foi “corrompida”, mas 

há poucas hipóteses de os apelos da 

Renamo para a anulação da votação 

serem atendidos.

A desfavor da Renamo jogam os 

argumentos de que é uma organiza-

ção imatura para governar e que a 

Frelimo está melhor preparada para 

proteger a estabilidade política e 

económica. 

No fundo, destaca a AC, a comuni-

dade internacional prefere lidar com 

“um diabo que já conhece”.

Mesmo as vozes mais críticas a Fre-

limo tendem a conformar-se com a 

ideia de que a opção por este partido 

é menos arriscada do que a Renamo.

Contudo, alerta o AC, a disposição 

da Frelimo para recorrer a todos os 

meios para se manter no poder vai 

reduzir a confiança interna na de-

mocracia, aumentar a apatia dos jo-

vens e do eleitorado e tornar o país 

mais vulnerável a tendências e práti-

cas autocráticas. 

“Enquanto uma vitória mais renhi-

da nas eleições iria obrigar a Frelimo 

a uma maior prestação de contas, a 

maioria absoluta de que goza agora 

no parlamento vai atrair a Frelimo 

para uma postura de maior impuni-

dade”, lê-se no texto. 

A vitória de Filipe Nyusi e da Fre-

limo, prossegue a análise, acontece 

num contexto de grande desconten-

tamento popular, devido ao escân-

dalo das dívidas ocultas. 

A incapacidade em parar a insur-

gência em Cabo Delgado é também 

apontado como motivo de frustra-

ção na população.

Considerando que a vitória esma-

gadora de Filipe Nyusi era conside-

rada improvável, a AC assinala que 

o desfecho do escrutínio começou a 

ser desenhado bem antes da votação, 

com a manipulação do recensea-

mento eleitoral, quando a Frelimo 

partiu para o pleito com uma vanta-

gem de “300 mil eleitores fantasmas 

em Gaza”.

Em paralelo, o recenseamento foi 

sabotado nas áreas de maior in-

fluência da Renamo.

Depois de resultados menos conse-

guidos nas eleições autárquicas do 

ano passado, a Frelimo galvanizou-

-se, colocando em marcha uma 

fraude superiormente bem organi-

zada, sistemática e centralizada, co-

brindo todos os aspectos do proces-

so eleitoral.

Do recenseamento, passando pela 

votação até à contagem, a estratégia 

de fraude foi executada ao longo de 

todo o país visando eliminar o risco 

de uma disputa eleitoral renhida.

Em eleições “viciadas”

Nyusi sai mais poderoso

Moçambique perde três lugares
“Doing Business”

Felipe Nyusi e esposa celebrando a vitória eleitoral
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exército russo chamado Dmitry 

Utkin e outros começaram a for-

mar unidades paramilitares para 

lutar nas Donbas da Ucrânia.

Wagner sob sanções nos 
EUA
Em 20 de Junho de 2017, o De-

partamento de Controlo de Ac-

tivos Estrangeiros (OFAC) do 

Departamento do Tesouro dos 

EUA  reforçou as sanções exis-

tentes contra a Rússia, designan-

do ou identificando uma série de 

indivíduos e entidades envolvidos 

no conflito em curso sob quatro 

ordens executivas relacionadas 

à Rússia e à Ucrânia. Como re-

sultado dessa acção, qualquer 

propriedade ou interesse em pro-

priedade das pessoas designadas 

na posse ou controlo de pessoas 

dos EUA ou dentro dos Estados 

Unidos deve ser bloqueada. Além 

disso, transações por pessoas dos 

EUA envolvendo essas pessoas 

geralmente são proibidas.

A PMC Wagner estava a ser 

mencionada como responsável ou 

cúmplice, ou por se ter envolvido, 

directa ou indirectamente, em ac-

ções ou políticas que ameaçam a 

paz, segurança, estabilidade, so-

berania ou integridade territorial 

da Ucrânia. Utkin estava a ser 

designado por ser responsável ou 

cúmplice, ou por se ter envolvido, 

directa ou indirectamente, em 

acções ou políticas que ameaçam 

a paz, a estabilidade, a soberania 

ou a integridade territorial da 

Ucrânia; e por agir ou pretender 

agir para ou em nome, directa ou 

indirectamente, da PMC Wag-

ner. Prigozhin foi sancionado em 

2016 pelos EUA, que citaram os 

contratos das suas empresas com 

o Ministério da Defesa relaciona-

dos ao conflito na Ucránia.

Os links da Wagner logo surgi-

ram na Síria, onde o Kremlin 

lançou uma campanha militar 

em apoio ao líder sírio Bashar al-

-Assad no outono de 2015. Em-

bora o presidente Vladimir Putin 

tenha insistido desde o início que 

o papel militar da Rússia seria 

limitado, a “Wagner tornou-se o  

principal grupo táctico de Krem-

lin na Síria. Porque o exército sí-

rio não pode fazer o trabalho por 

conta própria ”, afirmou Ruslan 

Leviev, da Equipe de Inteligência 

de Conflito, um grupo de pesqui-

sadores que também rastreou os 

movimentos da Wagner usando a 

investigação forense online, em 7 

de Agosto de 2018.“ Uma cam-

panha aérea não pode ganhar a 

guerra e a invasão terrestre signi-

ficou grandes perdas ”, acrescen-

tou.

PUBLICIDADESOCIEDADE

O 
Grupo Wagner, a or-

ganização assinalada 

como estando actual-

mente a operar em 

Cabo Delgado, é um grupo 

paramilitar russo associado a 

Yevgeny Prigozhin, um oli-

garca local, amigo íntimo do 

Presidente Vladmir Putin. Os 

comandos do Grupo Wagner 

combateram na Síria, na Repú-

blica Centro Africana e, antes 

disso, prestaram apoio às tro-

pas separatistas russas no leste 

da Ucrânia. Aqui fica um breve 

historial do grupo que, segundo 

apurou o SAVANA, veio para 

Moçambique depois de uma 

“generosa oferta” de Vladimir 

Putin a Filipe Nyusi, quando 

este visitou Moscovo em Agos-

to deste ano. Esta quarta-feira, 

Prigozhin foi associado pelo 

facebook a uma série de contas 

falsas nesta rede social, interfe-

rindo na campanha eleitoral de 

Moçambique.

As raízes do Grupo Wagner re-

montam à altura da guerra por 

procuração da Rússia na Ucrânia 

em 2014, quando as definições de 

Kremlin de “soldado”, “mercená-

rio” e “voluntário” começaram a 

confundir-se por conveniência, 

no contexto do seu apoio tácito 

aos separatistas pro-Rússia no 

leste da Ucrânia. 

Embora Moscovo insista há mui-

to que formalmente a Rússia não 

faz parte de nenhum conflito, 

combatentes russos têm de forma 

rotineira participado em batalhas 

- atraídos pelo idealismo, propa-

ganda e dinheiro. “Um grande 

número de pessoas foi trabalhar 

para a Wagner com prazer”, ex-

plicou o jornalista Denis Korotov, 

do Fontanka.ru, uma publicação 

online em São Petersburgo que 

deu as primeiras notícias sobre os 

mercenários da Wagner. “A Rús-

sia tem muitas pessoas que sabem 

disparar uma arma, e essas pes-

soas não conseguem chegar perto 

desse tipo de dinheiro a trabalhar 

no sector civil”, acrescentou ele 

em entrevista à VOA em Janeiro 

de 2018.

Os consultores securitários 
da Wagner
Oficialmente, os mercenários da 

Wagner assinam contratos para 

trabalhos civis em campos de 

petróleo e gás. Os mercenários 

podem ganhar 150.000 rublos 

(USD2.650,00) por mês, além 

de um bónus de até 100% por 

concluir uma campanha militar 

de três meses. Em três meses, um 

mercenário pode ganhar quase 

um milhão de rublos. Um co-

mandante pode ganhar cerca de 

três vezes mais. Mas um comba-

tente que muda de ideia é enviado 

de volta à base de abastecimentos 

para descarregar caixas a mil ru-

blos por dia. Os comandantes 

com quem a RFE/RL conversou 

em 2018 estimaram que cerca de 

400 russos foram mortos na Síria 

desde 2015. Nem todos os merce-

nários mortos, disseram eles, são 

devolvidos à Rússia.

“Há rumores de que a Wagner é 

um projecto chamado triturador 

de carne”, disse um dos coman-

dantes. “O que deve ser feito com 

aqueles que lutaram em Donbas? 

Com os idiotas da primeira onda 

que são ideólogos reais? São pes-

soas assustadoras que podem ca-

talisar a sociedade. Elas podem 

causar problemas como fermento 

no pão. Mas, na Síria, você pode 

ajudar os interesses do país e se li-

vrar de um pouco de fermento ao 

mesmo tempo. É o que algumas 

pessoas estão a dizer. E provavel-

mente há algo de verdade nisso.”

O representante do co-proprie-

tário do grupo de empresas, Ye-

vgeny Prigozhin, disse à RBC 

em 15 de Novembro de 2017 

que o empresário não estava re-

lacionado à PMC “Wagner” e 

geralmente fica surpreso com a 

sua existência (o mercenarismo é 

proibido na Rússia) . “Não temos 

conhecimento das actividades da 

organização que você mencionou. 

Além disso, Yevgeny Viktorovich 

pediu para transmitir que estava 

extremamente surpreso com a 

própria existência dessa empre-

sa e que não tem nada a ver com 

suas actividades”, disse o repre-

sentante da empresa.

“A nomeação de Dmitry Valerie-

vich Utkin como director geral é 

uma decisão privada do proprie-

tário da Concord Management 

and Consulting LLC”, disse o 

representante do empresário. Ele 

acrescentou que Utkin nunca an-

tes ocupou cargos nas estruturas 

de um empreendedor. A “SPA-

RK-Interfax” informou que essa 

posição foi ocupada por Dmitry 

Valerievich Utkin - o nome com-

pleto do suposto comandante da 

PMC “Wagner”.

A experiência na Ucrânia
A PMC Wagner é uma empre-

sa militar privada que recrutou 

e enviou soldados para lutar ao 

lado de separatistas no leste da 

Ucrânia. Quando os combates 

eclodiram em 2014 no leste da 

Ucrânia entre os separatistas pró-

-Moscovo e as forças do governo 

ucraniano, a Rússia limitou a sua 

presença a destacamentos clan-

destinos de tropas e  financia-

mento e treinamento para os re-

beldes. Ex-soldados russos foram 

recrutados para se juntar aos se-

paratistas por uma empresa som-

bria chamada Grupo Wagner, 

cujo fundador, o tenente-coronel 

Dmitriy Utkin, foi abrangido pe-

las sanções do Departamento do 

Tesouro dos EUA pelas acções da 

empresa na Ucrânia.

Os grupos mercenários trabalha-

ram de mãos dadas com os mili-

tares russos. Eles foram treinados 

num quartel perto de Rostov-on-

-Don e foram comandados por 

oficiais experientes dos serviços 

especiais e do Ministério da De-

fesa. Em Junho de 2014, os pri-

meiros grupos de cerca de 250 

mercenários atravessaram a fron-

teira com a Ucrânia. “Eles eram 

basicamente grupos tácticos do 

tamanho de uma empresa”, disse 

um comandante. “Não havia em-

preiteiros militares particulares 

na época, mas as pessoas eram 

pagas a tempo”.

Um dos grupos enviados à Ucrâ-

nia foi liderado por Utkin, que 

usou o nome de guerra Wag-

ner, em memória do compositor 

alemão do século XIX, Richard 

Wagner. Dmitriy Utkin é o fun-

dador e líder do PMC Wagner. 

Dizem que Wagner tem uma 

suástica tatuada no ombro, usa 

um capacete com chifres e pratica 

uma forma de paganismo. A mú-

sica de Wagner, de forma contro-

versa, é habitualmente associada 

a movimentos de extrema-direita 

ou nazis. No filme “Platoon”, uma 

coluna aero-transportada ame-

ricana inicia um massacre a uma 

aldeia vietnamita com música de 

Wagner.

Os primeiros mercenários russos 

foram enviados à Síria por uma 

organização chamada Corpo Es-

lavo em 2013 - 267 homens, de 

acordo com uma investigação da 

Fontanka.ru, baseado em São Pe-

tersburgo. Sua missão oficial era 

guarnecer instalações de petróleo 

e oleodutos, mas logo foram apa-

nhados na guerra civil do país e 

sofreram pesadas perdas. Quan-

do os sobreviventes retornaram 

a Moscovo em Outubro de 2013, 

os seus líderes foram presos e sen-

tenciados a três anos de prisão por 

actividades ilegais mercenárias.

No entanto, a ideia de um papel 

para os mercenários aparente-

mente se estabeleceu em algum 

lugar no seio das autoridades rus-

sas. Em 2014, quando Moscovo 

anexava a região da Crimeia na 

Ucrânia e alimentava uma guer-

ra separatista no leste do mes-

mo país, um oficial soviético do 

Moçambique na rota do Grupo Wagner 
- dono da empresa sancionado pelo facebook

Continua na pág. 10

Grupo Wagner pode estar a operar em Cabo Delgado na luta contra os insurgentes
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A Wagner na Síria
Putin queria que o envolvimento 

da Rússia na Síria fosse diferente 

da sua intervenção no Afeganis-

tão e na Chechênia, que matou 

muitas vidas e foi amplamen-

te impopular. O destacamento 

secreto de empresas privadas 

na Síria ajudou a manter baixo 

o número oficial de mortos na 

Rússia, enquanto Putin procura-

va ser reeleito. Quando os russos 

foram mortos, em Fevereiro de 

2018, num ataque dos EUA na 

província de Deir el-Zour, na Sí-

ria, o governo russo insistiu que 

Moscovo não os haviado enviado 

para lá. Contratar mercenários ou 

trabalhar como um é contra a lei 

russa.

O grupo Wagner “não é um em-

preiteiro privado clássico; é ... um 

braço não oficial do Ministério 

da Defesa ”, disse Ruslan Leviev, 

cuja Equipe de Inteligência de 

Conflito estudou a implantação 

clandestina da Rússia na Síria. 

Ele disse que Prigozhin era a 

pessoa certa para assumir a tare-

fa, “em comparação com qualquer 

outro oligarca de Putin”. A Evro 

Polis, uma empresa ligada a Pri-

gozhin, assinou um acordo com a 

empresa estatal da Síria, General 

Petroleum Corp., que dá à em-

presa russa 25% dos recursos pro-

venientes da produção de petró-

leo e gás em campos capturados 

e protegidos por seus contratados.

Em Fevereiro de 2018, um nú-

mero desconhecido de mercená-

rios russos - alguns relatos dizem 

que uma dúzia, outros até 200 - 

foram mortos por ataques aéreos 

dos EUA durante os combates na 

Síria. Os homens foram contrata-

dos por uma empresa militar cha-

mada ChVK Wagner, que envia 

russos para lutar na Síria desde 

2015.

Os mercenários russos que lutam 

na Síria disseram que não estão 

no país pelo dinheiro ou para 

ajudar o presidente sírio Bashar 

al-Assad. “Os sírios não supor-

tam Assad”, disse um comandan-

te mercenário russo à RFE/RL 

em Março de 2018. “Realmente. 

Apenas uma pequena percenta-

gem da população lá o apoia e o 

resto se opõe. Somente (o pre-

sidente russo Vladimir) Putin o 

apoia. A Rússia apoia-o - nin-

guém mais.” Há uma motivação 

maior, afirmou o mercenário. “Se 

você está a lutar sob uma bandeira 

russa, com uma arma russa, mes-

mo que esteja comendo comida 

bolorenta e a 10.000 quilómetros 

de casa, você ainda está a lutar 

pela Rússia”, disse ele. “Não há 

guerra síria”, acrescentou. “Não 

há guerra ucraniana. Há apenas 

uma guerra entre a Federação 

Russa e os Estados Unidos”.

As fontes da RFE/RL estimaram, 

no início de 2018, que havia cerca 

de 2.000 mercenários da Wagner 

na Síria, embora outros relatos da 

media tenham colocado o núme-

ro em 4.000. Além disso, as tropas 

da Wagner lutam juntas com uma 

unidade chamada Karpaty, com-

posta principalmente por cerca 

de 300 cossacos com cidadania 

ucraniana. Incluindo as forças 

militares russas, há cerca de 8.000 

russos apoiando Assad na Síria 

agora, dizem os comandantes.

Os grupos mercenários traba-

lharam de mãos dadas com os 

militares russos. Eles treinaram 

numa instalação militar perto de 

Rostov-on-Don e foram coman-

dados por oficiais experientes dos 

serviços especiais e do Ministério 

da Defesa. Em Junho de 2014, os 

primeiros grupos de cerca de 250 

mercenários atravessaram a fron-

teira com a Ucrânia. Eles eram 

basicamente grupos tácticos do 

tamanho de uma empresa. Não 

havia empreiteiros militares pri-

vados na época, mas as pessoas 

eram pagas a tempo e horas.

A Wagner na RCA
Na República Centro-Africana, 

em 2018, alguns afirmavam que 

a missão da Wagner havia muda-

do mais uma vez - desta vez, para 

proteger interesses económicos e 

políticos. As reportagens da me-

dia sugerem que os “wagneristas” 

estão lá para se libertar de - ou, 

talvez, se misturar com - 175 

“instrutores” civis e militares rus-

sos no seio de uma uma missão 

maior das Nações Unidas que 

visa apoiar o governo da RCA 

envolvido numa guerra civil. O 

Kremlin também trabalhou aber-

tamente com a RCA para desen-

volver as suas indústrias de dia-

mantes e minerais. “Concluímos 

que os ‘instrutores civis russos’ na 

RCA são de facto mercenários 

russos da Wagner”, diz Ruslan 

Leviev, da equipe de inteligência 

em conflitos. As autoridades rus-

sas, por sua vez, enfatizam que a 

presença russa está lá com o apoio 

da ONU. “Não há nada de sen-

sacional na presença de instruto-

res russos na República Centro-

-Africana”, disse a porta-voz do 

Ministério das Relações Exterio-

res, Maria Zakharova. “Ninguém 

escondeu nada.”

Denúncia do facebook
Esta quarta-feira, o facebook 

anunciou ter removido três redes 

de contas, páginas e grupos ope-

rando também no Instagram. Os 

conteúdos falsos e manipulativos 

têm origem na Rússia e estão à 

associados ao dono da Wagner.

Segundo o facebook a operação 

visava Moçambique, Madagás-

car, a RCA, a  RD do Congo, a 

Costa do Marfim, os Camarões, o 

Sudão e a Líbia. Segundo o face-

book, foram removidas 35 contas, 

3 páginas, 7 grupos e ainda 5 con-

tas no Instagram.

Em relação a Moçambique, o 

grupo mantinha a página AFRIC 

(Associação de Pesquisa Livre 

e Cooperação Internacional), 

uma organização que publicou 

uma sondagem de voto favorá-

vel à Frelimo durante a própria 

campanha. Outra página tinha 

o nome de “Moçambique Pátria 

Inspiradora”, uma página de pro-

paganda das actividades da polí-

cia em acções repressivas contra 

membros da Renamo. Por detrás 

do grupo Afric está o moçambi-

cano José Matemulane, que vive 

há mais de 20 anos na Rússia. O 

New York Times (NYT) descre-

ve-o como fazendo parte do lobby 

associado a Yevgeny Prigozhin e 

como um dos arquitectos da “ope-

ração de propaganda” montada 

em Sochi na recém terminada 

cimeira Rússia-África. A ideia de 

Matemulane, segundo o NYT, é 

promover os interesses russos em 

África para além da sua conheci-

da faceta de vendedor de armas.   

(Investigação SAVANA/RFE/
RL)

SOCIEDADE

Continuação da pág. 8
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A 
incerteza e insegurança 
voltaram a ser um denomi-
nador comum nos últimos 
dias nas estradas cruciais e 

aldeias do interior das províncias de 

Manica e Sofala, com ataques estra-

tégicos a alvos civis e militares, que 

num espaço de uma semana mata-

ram três policias e três civis, dei-
xando vários feridos, em incursões 
de um grupo armado, que provou 
dominar com alto grau de perfeição 
a guerrilha, que viu seu raio de ac-
tuação estender-se. Desde Agosto 
nove pessoas morreram.
 
Os ataques armados iniciaram em 
Agosto, na N6, que liga Beira a 
Machipanda junto a fronteira com 
o Zimbabwe, na N1, no troço en-
tre Inchope-Gorongosa, e num caso 
isolado, ainda na N1, no troço Nha-
mapadza-Caia, que já foi sujeito a 
escolta militares.
Inicialmente, os ataques eram con-
tra viaturas civis, sobretudo auto-
carros de passageiros e de carga, e 
sugeriam não terem intenção de 
matar, pois em quase oito incursões 
- em Amatongas (Manica) e no rio 
Pungue, zona limite entre os distri-
tos de Nhamatanda e Gorongosa 
– os atacantes dispararam contra os 
vidros e chaparias das viaturas, cau-
sando apenas ferimentos, em muitos 
dos casos com estilhaços de vidros e 
num com balas.
Mas os ataques ganharam outro 
tom desde quarta-feira, 23 de Ou-
tubro, dois dias depois de terem sido 
encerrados os anúncios dos resulta-
dos provinciais das eleições gerais e 
de governadores provinciais, com a 
morte a tiro de um agente da Polí-
cia, alvejado ao volante de um carro 
patrulha, que depois foi incendiado 
pelos atacantes.
O grupo armado atirou mortalmen-
te contra o motorista, de uma viatu-
ra de marca Mahindra - usada pelas 
forças de Defesa e Segurança – que 
estava em missão de patrulha na N1, 
no troço Inchope-Gorongosa. De-
pois de um intenso combate, com 
os três polícias sobreviventes, os ata-
cantes conseguiram até incendiar a 
viatura.
O ataque ao carro patrulha aconte-
ceu cerca das 8:00horas, numa zona 
não habitual das incursões do grupo 
armado, ainda sem rosto, em Tchiro 
(Ncondezi), o que pegou despre-
venido a patrulha policial naquele 
troço.
“Quando passamos do local, o mo-
torista da viatura Mahindra tinha 
morrido carbonizado e haviam três 
homens amarrados, deitados na ber-
ma da estrada”, contou ao SAVA-
NA, Virgílio Sande, um condutor 
de semicolectivos na rota Inchope-
-Gorongosa, quando entrevistado 
no Inchope horas depois do ataque.
A Polícia veio depois a confirmar o 
ataque e a morte do agente, fazendo 
saber na altura que havia sido mon-

tado carro patrulha para repelir as 

emboscadas a viaturas civis naquele 

troço, anunciando também a deten-

ção de três pessoas e apreensão de 

três meios circulantes, suspeitos de 

estarem envolvidos no ataque. 

Também responsabilizou a autopro-

clamada Junta Militar da Renamo, 

um grupo de dissidentes armados 

do principal partido da oposição, 

mas o seu líder e fundador, Maria-

no Nhongo, negou responsabilidade 

sobre qualquer ataque armado nas 

duas províncias.

 No mesmo dia, cerca das 19horas, 

quando a zona era “vasculhada” pela 

Polícia para encontrar os autores do 

ataque no início da manhã, um ca-

mião de carga foi emboscado e atin-

gido por balas, sem causar vítimas.

No domingo, 27, um outro ataque 

contra várias viaturas provocou a 

morte de três pessoas e ferimentos 

a outras várias na zona de Ziro, não 

distante do Inchope, logo no início 

da manhã, cerca das 6:00horas.

Um camião de carga e uma outra 

viatura ligeira foram atingidos por 

uma “rajada de balas”, disparadas 

duma colina, por homens armados 

ainda desconhecidos, numa zona 

não distante donde foi emboscado 

e incendiado o carro patrulha da 

Polícia.

“Um camionista morreu ao volante, 

e outro passageiro também morreu 

atingido de bala no local”, contou ao 

SAVANA Rosaquel Ataide, uma 

testemunha que sobreviveu o cruza-

mento de disparos no local.

“Foram disparados muitos tiros e vi-

nham nas duas margens da estrada”, 

acrescentou a comerciante.

Uma terceira vítima morreu a cami-

nho do hospital quando era transfe-

rida do centro de saúde de Inchope 

para o Hospital Provincial de Chi-

moio.

Uma outra testemunha contou que 

o grupo armado atacou as viaturas 

quando faziam o sentido centro-

-norte, tendo três feridos – um dos 

quais que veio a perder a vida a ca-

minho do hospital – sido socorridos 

para o centro de saúde de Inchope.

“Foi um ataque rápido e nos sobre-

vivemos agachados debaixo da nossa 

viatura”, explicou Fulgêncio Jornal, 

uma outra testemunha, adiantando 

que o ataque ocorreu quando três 

viaturas seguiam juntas.

No Hospital Provincial de Chimoio 

uma fonte médica confirmou a en-

trada de um óbito e dois feridos, um 

dos quais em estado grave, atingidas 

por projéteis de armas de fogo.

No dia seguinte, segunda-feira 28, 

mais dois ataques foram registados 

nos distritos de Gondola (Manica) 

e Nhamatanda (Sofala), ao longo da 

Estrada Nacional Um (EN1), con-

tra alvos civis, contudo, sem causar 

vítimas mortais.

Os dois ataques quase que ocor-

reram em simultâneo, cerca das 

6:00horas locais.

O primeiro teve como alvo um se-

micolectivo de passageiros de 15 

lugares na zona de Muda Serração, 

a 20 quilómetros a sul do Inchope e 

o segundo em Tchiro, foi contra um 

camião de carga, a cerca de 25 qui-

lómetros a norte de Inchope.

Já na terça-feira, 29 de Outubro, um 

novo ataque a um posto policial em 

Metuchira, numa aldeia do interior 

de Nhamatanda (Sofala), provocou 

a morte de dois agentes, disseram 

várias testemunhas.

Os dois agentes foram abatidos à ti-

ros, depois de serem surpreendidos 

no interior do posto policial, por um 

grupo armado, que levou do local 

uma AK47 e fardamento policial, 

além de ter raptado dois secretários 

de zona da Frelimo.

“Acordamos devido aos disparos, e 

quando acalmaram os tiros vimos 

que o posto policial tinha sido assal-

tado e havia mortos”, disse um pro-

fessor local horas depois do ataque.

Um outro morador contou que 

“houve muitos gritos de socorro 

vindo (do posto) da Polícia”, quan-

do o ataque iniciou cerca das 5:00 

horas locais, gerando uma “fuga des-

controlada dos moradores”.

“Tem dois secretários de zona da 

Frelimo estão desaparecidos, e a fa-

mília disse que foram levados (por 

desconhecidos) logo cedo”, disse 

Lucas Cipriano, um camponês local.

Nesta quarta-feira, cerca das 6 ho-

ras, um ataque contra um camião 

matou o condutor da zona da Muda 

Serração, pouco menos de 50 qui-

lómetros a sudeste de Metuchira, 

onde foi assaltado um posto policial 

e mortos dois agentes.

A culpa é da Renamo
Depois do ataque ao posto policial 

de Metuchira, o comando provin-

cial da Polícia de Sofala “despachou” 

para o local dezenas de agentes, além 

da inteligência, tendo o comandante 

provincial acusado o braço armado 

da Renamo pela acção. Oficialmen-

te, a Polícia fala de um morto.

“Temos conhecimento que foram 

homens armados da Renamo [prin-

cipal partido de oposição] que ata-

caram o posto policial de Metuchira 

[em Nhamatanda]”, disse Paulique 

Ucacha, comandante provincial da 

PRM em Sofala, falando em confe-

rência de imprensa.

O comandante provincial da Polícia 

em Sofala disse ainda que as autori-

dades continuam a perseguir o gru-

po, que se teria refugiado nas matas 

depois de atacar o posto policial.

“Existem alguns suspeitos iden-

tificados, estamos a fazer o nosso 

trabalho para capturar este grupo”, 

acrescentou Paulique Ucacha, pro-

metendo mais detalhes para mais 

tarde.

O ataque ao posto policial ocorreu 

junto ao local onde o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, fez na se-

gunda-feira o lançamento da cam-

panha agrícola nacional.

Protesto de motoristas
Na segunda-feira, 28, face aos ata-

ques e insegurança na estrada, de-

zenas de motoristas protestaram, 

exigindo responsabilidade do Go-

verno e uma Polícia mais enérgica, 

situação que provocou um conges-

tionamento de autocarros e camiões 

de carga no Inchope – o principal 

cruzamento económico de Moçam-

bique – com vários condutores a se 

recusarem a continuar com as via-

gens.

“Queremos solução do governo, 

porque estamos a morrer nas estra-

das sem justa causa”, exigiu Arlindo 

Adelino, um condutor de pesados, 

que condicionou a sua saída a uma 

escolta policial no sentido Inchope-

-Gorongosa.

Um outro condutor alegou “medo 

generalizado” dos condutores em 

percorrer os troços alvos de ataque, 

apesar da garantia de segurança das 

autoridades com viaturas patrulhas.

“Segurança sempre houve. Temos 

militares nas matas, mas há sempre 

ataques, ontem perdemos um cole-

ga”, acrescentou, durante um pro-

testo de motoristas sobre a inércia 

policial.

“Pediram-nos para votar e agora que 

votamos estamos a nossa sorte” e “o 

governo deve nos explicar o que está 

a acontecer”, acrescentou.

O director da Ordem e Seguran-

ça Pública da Polícia provincial de 

Manica atribuiu ao protesto dos 

motoristas aos “boatos de ataques” 

nas estradas N1 e N6, consideradas 

“espinha dorsal” da economia de 

Moçambique e dos países africanos 

do interior.

Inácio Dina, que esteve esta manhã 

de segunda-feira a negociar com os 

motoristas a descongestionar o cru-

zamento de Inchope e a continuar 

viagens para o norte e sul de Mo-

çambique, assegurou que “a Polícia 

está a garantir segurança” naqueles 

troços.

A zona centro do país foi histori-

camente palco de confrontação ar-

mada entre forças governamentais e 

a Renamo até Dezembro de 2016, 

altura em que as armas se calaram, 

tendo a paz sido selada num acordo 

subscrito em 06 de Agosto.

Permanecem na zona guerrilheiros, 

em número incerto, que formaram 

uma autoproclamada Junta Militar 

para contestar a liderança da Rena-

mo por Ossufo Momade e defender 

a renegociação do seu desarmamen-

to e reintegração na sociedade.

O grupo de guerrilheiros liderado 

por Mariano Nhongo já ameaçou 

por mais de uma vez recorrer às 

armas caso não seja ouvido - mas, 

por sua vez, também se diz perse-

guido  por  outros elementos desco-

nhecidos.

Ataques armados com requinte de guerrilha regressam a Manica e Sofala
 

Os fantasmas da paz

Posto policial atacado pelos homens armados horas depois da saída do Presidente da República em Nhamatanda

Escoltas militares retornam a N1

Por André Catueira, em Manica
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Background:
The Partnership for Investment and Growth in Africa (PIGA) is part of 

Britain and Northern Ireland’s Department for International Develop-
ment (DFID) facilitating foreign direct investment with high develop-
ment impact into selected African countries. PIGA is implemented by the 
International Trade Centre (ITC) in cooperation with the China Council 
for the Promotion of International Trade (CCPIT) and the China–Africa 
Development Fund (CADFund).  

-

in the agro-processing and light manufacturing sectors. PIGA is also de-
signed to enhance the capacity of these countries for effective investment 
promotion. 

Project expected results: 

-
tors; 

high level dialogue and business platforms; 

Required Knowledge and Skills:

to FDI, investment and business partnerships, trade and private 

National Project Coordinator (Vacancy)

-
ment support institutions and their mandates as well as of pri-

and coordination

to operate in multi-stakeholder contexts

Education: 
-

Required Experience: 
-
-

 
Languages:   

-
tion skills is essential

please request the terms of reference (ToR) to the PIGA Chinese Desk through 
the following email:  or -
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São picantes os detalhes so-
bre o assassinato do activis-
ta Anastácio Matavele, a 7 
de Outubro, em Xai-Xai. 

A viatura usada no crime que calou 
a voz de um dos mais destemidos 
filhos de Gaza, afinal pertence ao 
edil de Chibuto, Henrique Albino 
Machava. Para além de membro sé-
nior da Frelimo em Gaza, Henrique 
Machava é primo de Eliseu Macha-
va, antigo secretário-geral do mesmo 
partido que, esta semana, está a ser 
detonado em Brooklyn, Nova Ior-
que, no caso das dívidas ocultas.

É muita tinta ainda por correr sobre 

o assassinato do então director ex-

ecutivo do Fórum das Organizações 

não-governamentais de Gaza (FON-

GA) e líder de missão de observação 

eleitoral naquela província. 

A investigação do SAVANA traz, de 

novo em primeira mão, mais detalhes 

sobre o crime que teve a particulari-

dade de certificar que os esquadrões 

de morte, que ceifam vidas e torturam 

opositores e críticos à governação do 

dia, são executados dentro do próp-

rio Estado, através da Polícia da 

República de Moçambique (PRM).

Depois de termos revelado os con-

tornos e os autores do crime, todos 

eles tropas de elite da PRM, afectos 

na Unidade de Intervenção Rápida 

(UIR) e no Grupo de Operações 

Especiais (GOE), investigámos e 

apurámos que a viatura de marca 

Toyota, Modelo Mark X, com mat-

rícula ADE 127 MC, pertence ao 

edil de Chibuto, Henrique Albino 

Machava.  

Machava importou o carro do crime, 

em Maio de 2014, do Japão. Pagou, 

no total, 302,434.57 Meticais, dos 

quais 159,430.50 na compra, frete e 

seguros e 143,004.07 em direitos ad-

uaneiros e outras imposições fiscais. 

Desembaraçou a viatura às 14h:51 

minutos de 21 de Maio. 

Mas porque era possível os registos 

das Alfândegas estarem desactualiza-

dos, no caso de Machava ter vendido 

a viatura a terceiros, tomamos o cui-

dado de seguir os rastos da matrícula 

ADE 127 MC também na Con-

servatória do Registo Automóvel de 

Maputo, onde está registada a Toyota 

Mark X, com o motor 4GR0056742 

e o chassi GRX1203003719. 

E de lá veio também a confirmação 

de que, até aquela manhã de 7 de Ou-

tubro, quando a viatura foi usada no 

assassinato de Anastácio Matavele, 

ela pertencia, efectivamente, a Hen-

rique Albino Machava.

O camarada Machava
Mas afinal quem é esse dono da viatu-

ra usada para calar a voz de Anastá-

cio Matavele? Nem mais. Henrique 

Albino Machava, 46 anos de idade, é 

quadro sénior da Frelimo em Gaza. 

Foi delegado do Instituto Na-

cional de Acção Social (INAS) ao 

nível daquela província até que, nas 

eleições autárquicas do ano passado, 

a Frelimo o confiou para substituir 

Soares Manjate na presidência da au-

tarquia de Chibuto.

Vergando cores e símbolos do 

batuque e da maçaroca, Machava en-

trou na corrida das autárquicas, com 

vitória anunciada, numa província 

que só vota a Frelimo.

Na sua conta domiciliada na rede 

social facebook, Machava se identi-

fica como tendo estudado Política 

e Gestão Pública na Universidade 

Pedagógica de Gaza. A ironia é que, 

no facebook, Machava era amigo de 

Anastácio Matavele, o homem que 

viria a ser assassinado num crime em 

que foi usada a viatura do edil. 

Mas há uma outra coincidência. 

Henrique Machava é primo de Eli-

seu Machava, antigo secretário-geral 

da Frelimo, o segundo cargo mais im-

portante no partido, depois do presi-

dente, na altura Armando Guebuza. 

Henrique Machava nasceu a 13 de 

Julho de 1973, em Chibuto, a mesma 

terra natal de Eliseu Machava. Os 

pais de Henrique e Eliseu são irmãos 

biológicos. 

Eliseu Machava ascendeu a secre-

tário-geral da Frelimo em Março 

de 2014, em substituição de Filipe 

Paúnde, o homem que não resistiu às 

suas próprias vírgulas, depois de ter 

dito à imprensa que não retirava se-

quer uma vírgula do que dissera antes 

sobre os pré-candidatos presidenci-

ais para a sucessão de Guebuza, que 

seriam apenas José Pacheco, Alberto 

Vaquina e Filipe Nyusi.

Eliseu Machava já foi primeiro-

secretário da Frelimo em Gaza e 

administrador dos distritos de Chic-

ualacuala e Mandlakazi, na mesma 

província.

Eliseu Machava é, desde Janeiro de 

2018, embaixador de Moçambique 

em Cuba, em substituição de Miguel 

Mkaima. 

Machava foi substituído por Roque 

Silva. O actual secretário-geral da 

Frelimo é natural do distrito de Mor-

rumbene, na província de Inhambane, 

mas já assumiu importantes cargos na 

província de Gaza, onde chegou ao 

conta de facebook, identifica-se como 

tendo estudado numa Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Edu-

cação, provavelmente da Universi-

dade Pedagógica de Gaza.

Manganhe já foi director da Es-

cola Primária do Primeiro e Seg-

undo Grau do bairro 3 de Chibuto. 

Mas agora é técnico no Conselho 

Municipal de Chibuto, responsável 

pelo sector da educação na autar-

quia presidida por Henrique Albino 

Machava. Ou seja, para além de “pes-

soa próxima”, Manganhe é subordi-

nado de Machava.

Versão do edil à parte, verdade mate-

rial é que Henrique Albino Machava 

é proprietário da viatura do crime e é 

ele, segundo juristas consultados pelo 

jornal, que responde, juridicamente, 

pela viatura de marca Toyota, Mod-

elo Mark X, com matrícula ADE 127 

MC, que foi usada para calar a voz de 

Matavele.

Frelimo kaput
A ligação de membros da Frelimo, 

incluindo um edil por esta formação 

política, no assassinato de Anastácio 

Matavele, é uma das mais recentes 

machadadas contra o partido, na 

mesma semana em que está a ser det-

onado em Brooklyn, Nova Iorque, no 

caso das dívidas ocultas, de onde para 

além de nomes sonantes do partido a 

serem arrolados em Tribunal, ficou-se 

a saber que o próprio partido recebeu 

USD 10 milhões das dívidas ocultas.

A má coincidência é que Anastácio 

Matavele foi assassinado no calor 

de uma intensa polémica sobre as 

eleições em Gaza, que deixavam a 

Frelimo nervosa, ao extremo de o 

presidente do partido e candidato 

presidencial pela sua própria sucessão, 

Filipe Nyusi, chegar a ameaçar cortar 

“capim alto”, em referência à direcção 

do Instituto Nacional de Estatísticas 

(INE) que, do seu jeito, desmentiu 

que Gaza tivesse 1 166 011, mas sim 

836 581 apenas.

Para além de director executivo do 

FONGA e vice-presidente do Fórum 

Nacional de Florestas, Anastácio 

Samuel Matavele, 55 anos, natural de 

Bungane, distrito de Chongone e, à 

data do seu assassinato, residente na 

cidade de Xai-Xai, era também di-

rector executivo da Sala da Paz [para 

a zona sul que, para além de Gaza, 

inclui Maputo e Inhambane], uma 

plataforma de organizações da socie-

dade civil para a observação eleitoral.

A Sala da Paz denunciou diversas ir-

regularidades do processo eleitoral. 

Aliás, Matavele foi baleado quando 

regressava de uma formação de ob-

servadores eleitorais. 

Na qualidade de observador elei-

toral, numa província com um re-

censeamento problemático, era um 

declarado incómodo aos planos de 

Gaza, uma província bastante hostil à 

oposição, mas com cadáveres a vota-

rem na Frelimo.

Aliás, os assassínios de Matavele es-

tavam a cumprir “ordens para matar” 

emitidas dentro de uma corporação 

que é dirigida pelo Governo da Fre-

limo. 

Tal como o SAVANA revelou, foram 

todos agentes da Polícia, em número 

de 5 e não 4 como procura transmitir 

a corporação, que silenciaram Anas-

tácio Matavele. Alguns deles, caso de 

Edson Silica, vestiam a vermelho a 

fazer campanha para a Frelimo e seu 

candidato presidencial, Filipe Nyusi.

Para além de Edson Silica, o grupo 

que assassinou Matavele integrava 

Euclídio Mapulasse, Nobrega Justino 

Chaúque, Agabito Matavel e Martins 

Francisco William, todos afectos na 

UIR e no GOE, em Gaza. 

Edson Silica, de 34 anos de idade, é 

filho de Silica, um agente da Polícia 

de Trânsito no Xai-Xai, capital pro-

vincial de Gaza. É natural de Xai-Xai 

cargo de primeiro-secretário da Fre-

limo em Gaza, para além de adminis-

trador de Mandlakazi.

Roque Silva é apontado como um 

dos cérebros dos ataques contra a 

oposição em Gaza, nas eleições de 

2014, quando Daviz Simango foi 

recebido a pauladas na província du-

rante a campanha eleitoral.

Mas antes de chegar ao segundo pos-

to importante na estrutura da Fre-

limo, Silva foi vice-ministro da Ad-

ministração Estatal e Função Pública. 

A versão do edil 
Apresentamos todos os dados ao 

edil de Chibuto e Henrique Albino 

Machava não negou. Confirmou a 

propriedade da viatura que importou 

em 2014. 

Mas Machava tem um entretanto. 

Diz que, à data do crime, o carro já 

não estava em suas mãos, porque hav-

ia vendido em princípios de Agosto 

deste ano.

O edil defende-se afirmando que a 

viatura só estava ainda em seu nome 

porque o comprador ainda não tinha 

concluído com os pagamentos.

“Pagou parte [do dinheiro], mas lev-

ou [a viatura] porque é uma pessoa 

próxima”, disse o edil, sublinhando 

que a viatura já estava a ser usada pelo 

comprador.

Henrique Machava diz que vendeu a 

viatura a Ricardo Amone Manganhe. 

E quem ele é? Manganhe é próximo 

de Machava. Também é natural de 

Chibuto. Ricardo Amone Manganhe 

é professor de carreira. O  SAVANA 
tentou várias vezes ouvir Manganhe, 

o que não aconteceu até ao fecho da 

presente edição.

Até 2016, de acordo com dados 

do Governo distrital de Chibuto/

Serviço Distrital de Educação Ju-

ventude e Tecnologias (SDEJT), na 

posse do Jornal, Ricardo Manganhe 

auferia, mensalmente, um salário base 

de 7.008 Meticais que, acrescido a 

subsídios, atingia 9.910 Meticais. 

Na altura era docente de N3 (nível 

médio), mas, actualmente, na sua 

Carro usado no assassinato de Anastácio Matavele é do edil de Chibuto

e residente no bairro 5 (Coca Mis-

sava). 

Edson Silica havia sido internado no 

Hospital Provincial para onde fora 
encaminhado após o acidente do qual 
morreram os outros dois agentes, 
nomeadamente Martins Wiliamo e 
Nobrega Justino Chaúque. Saiu do 
hospital para a cadeia no dia 17 e no 
dia 18 foi ouvido. 
Euclídio Mapulasse, comparsa e 
amigo de Edson Mapulasse, com que 
participavam em missões diversas, é 
natural de Inharrime, província de 
Inhambane. É dos mais novos de to-
dos, com 33 anos de idade. É residen-
te do bairro 2000, na Cidade de Xai-
Xai. Também encontra-se detido.
Por seu turno, Nobrega Justino 
Chaúque, de 38 anos de idade, era 
natural de Chibuto, mas residia tam-
bém em Xai-Xai, no bairro Marien 
Ngouabi. Este viria a morrer no aci-
dente após terem assassinado Anas-
tácio Matavele.
Martins Francisco Williamo, mais 
conhecido por Martins Wiliamo, 
era natural de Xai-Xai. Estudou na 
Escola Secundária de Chicumbane. 
Não conseguimos apurar a sua idade, 
mas deve ser o mais novo de todos.
O outro agente é Agapito Matavele, 
que se encontra foragido. Contrari-
amente à versão do Comando Geral, 
Agapito Matavele não é um civil, é 
mesmo membro da Polícia, afecto na 
UIR.  
Questionado, esta quarta-feira, no 
habitual briefing da Polícia, o porta-
voz do Comando Geral da corpo-
ração, Orlando Mudumane, disse que 

o foragido ainda não foi neutralizado. 

Mas a equipa de investigação do SA-
VANA sabe que Agapito Matavele 

se refugiou algures no Chókwè, sua 

terra natal. 

Camarada Machava: o dono da viatura do crime

A 
morte de Anastácio 
Matavele destapou o 
véu que escondia a cara 
da noiva. Na edição de 

11 de Outubro passado, o SA-
VANA revelou os nomes dos 

agentes da Polícia envolvidos e 

alguns contornos do seu assas-

sinato. Na presente edição, reve-

lamos novos dados, tais como a 

planificação do acto, a audição de 

Edson Silica e de Euclídio Ma-

pulasse e o assassinato de Carlos 

Moçambique Ubisse.

Anastácio Matavele era um 

homem de dupla personalidade. 

Para os amigos e colegas, além 

de ser forte, era um homem ex-

plosivo, alegre, de gargalhadas 

e com opinião própria. Para a 

família era muito reservado, de 

pouca partilha de preocupações. 

Vivia, aparentemente, tranquilo e 

sem grandes preocupações com a 

sua segurança. Até à data do seu 

assassinato não fazia transpar-

ecer alguns sinais de insegurança, 

embora fosse notável que, nos 

últimos dias, estava emocional-

mente fraco. Os que o conheciam 

afirmam que ele “andava muito 

abatido” física e emocionalmente, 

como que a pressentir que já es-

tava “marcado para ser morto”. 

Ele não sabia, mas a sua sen-

tença de morte já tinha sido de-

cidida no dia 19 de Setembro, 

supostamente numa reunião de 

oito pessoas, realizada na cidade 

de Xai-Xai, dos quais cinco op-

eracionais das forças especiais da 

Polícia, nomeadamente Grupo 

de Operações Especiais (GOE) e 

Unidade de Intervenção Rápida 

(UIR) e mais três elementos (dois 

dirigentes das duas forças polici-

ais) e um elemento ligado ao Es-

tado ao nível de Gaza. 

Esta informação viria a ser con-

firmada pelo operacional, ora 

detido, Euclídio Mapulasse, du-

rante as audições ocorridas na 

terça e quarta-feiras, 8 e 9 de 

Outubro passado, perante o juiz 

de instrução, cujo nome não con-

seguimos apurar, e a procuradora 

Elécia Berta Bernardete Putite 

dos Santos.

Nessa audição com a procura-

dora, Mapulasse revelou os con-

tornos do assassinato e disse que 

não foram dados nem prometidos 

dinheiro como compensação pelo 

acto, mas apenas promessas de 

promoções de carreira.

Edson Silica, o outro elemento 

do grupo que esteve hospitali-

zado após o acidente, teve alta 

hospitalar e, imediatamente, foi 

conduzido para a cadeia, no dia 

17 de Outubro.

Na sexta-feira, 18, foi ouvido. 

Silica teria negado muitas das 

revelações feitas pelo seu colega, 

o que levou a procuradora a req-

SAVANA conta todos os contornos do assassinato de Anastácio Matavele

Marcado para morrer!*

uisitar Mapulasse para acareação. 

Silica dissera, primeiro, à procuradora 

que não estava envolvido na morte 

de Matavele e que estava no carro à 

boleia dos seus colegas que morreram 

no acidente, nomeadamente Nóbrega 

Justino Chaúque e Martins Francisco 

William. Só depois de acareação é 

que Silica admitiu tudo, mas negou 

de revelar quem os dera ordens para 

executar Matavele.

A audição de Silica levou cerca de 

cinco horas. E durante a audição, a 

procuradora teria notado que o ar-

guido “tinha sido bem instruído”, 

quando comparado com o outro 

(Mapulasse). Com razão, Mapulasse 

foi detido no mesmo dia, no quartel 

da UIR/GOE, por agentes da Polí-

cia da 2ª Esquadra de Xai-Xai, e nos 

dois dias seguintes, foi ouvido pelo 

juiz de instrução e pela procuradora. 

Não houve espaço nem tempo para 

receber qualquer tipo de orientações 

externas. 

Edson Silica esteve, desde a sua en-

trada no hospital, rodeado pelos co-

legas, alguns dos quais tentaram, em 

dois dias seguidos, retirá-lo do hospi-

tal, alegando que havia ordens supe-

riores para que ele fosse transferido 

para Maputo. 

A tentativa de retirá-lo chegou a irri-

tar o médico, aparentemente coreano, 

que o cuidava. No primeiro dia, os 

seus colegas chegaram a desautorizar 

os médicos, retirando-o à força da 

sala de cuidados intensivo. Durante 

10 dias de internamento, Silica rece-

bia visitas constantes de altas figuras 

da Polícia.

Contrariamente a Agapito Matavele 

que, após o acidente se colocou em 

fuga, Mapulasse foi directamente ao 

quartel da UIR/GOE para onde viria 

a ser detido. Aliás, após supostamente 

assassinarem Matavele, os arguidos 

tentaram fugir para o seu quartel. O 

acidente ocorreu justamente há 3 km 

de referido quartel.

Detidos pressionados a mu-
dar de versões
Os dois detidos estão a sofrer uma 

forte pressão externa para não rev-

elar os mandantes do assassinato de 

Matavele. Ambos foram aconselha-

dos a não procurar advogados, ale-

gadamente porque o Estado ir-lhes-á 

garantir. O medo é que, com advoga-

dos, eles possam revelar toda a infor-

mação. 

Na semana antepassada, um suposto 

dirigente da Polícia teria ido à cela 

onde se encontrava Mapulasse e or-

denara a retirada de todas as pessoas, 

incluindo os guardas prisionais, ale-

gando que pretendia ouvir o detido. 

Em princípios suspeitou-se que fosse 

um elemento da Comissão de Inqué-

rito criada pela Polícia para investigar 

o caso. Ele viria a sair horas depois 

sem sequer se ter apresentado nem 

se identificado. A pressão é também 

extensiva ao judiciário.

Coincidência ou não, a verdade é 

que, a partir dessa visita, os argui-

dos começaram a mudar de versões. 

“Houve uma instrução para que dis-

sessem que eles estavam em mis-

são de serviço e não foram eles que 

mataram Matavele. Foram instruídos 

a negar que estavam armados”, disse-

nos uma fonte do Comando Provin-

cial de Gaza. 

Já se especula que a Comissão de 

Inquérito aberto, cujo o prazo de 15 

dias já expirou, irá “parir um rato”, 

não passando de uma medida elei-

toralista, tal como a exoneração dos 

comandantes da Subunidade da UIR 

e da Companhia do GOE, em Gaza, 

Alfredo Macuácua e Tudelo Guir-

rugo, respectivamente.

Esta semana, no habitual briefing da 

Polícia, o SAVANA questionou o 

porta-voz do Comando-geral sobre 

os resultados da referida Comissão, 

terminados que foram, a 23 de Outu-

bro, os 15 dados para apurar as causas 

da morte. Orlando Mudumane foi 

Por Armando Nhantumbo

lacónico. Disse apenas que as 

equipas constituídas para o in-

quérito já terminaram o trabalho 

e o relatório já foi submetido às 

entidades competentes. 

Sobre os resultados, Mudumane 

remeteu ao momento oportuno. 

“Está sendo, neste momento, 

analisado ao mais alto nível e, 

em devido momento, far-se-á a 

devida comunicação do que vem 

no relatório do inquérito”, disse o 

porta-voz.

Face à pressão que está a ser ex-

ercida sobre os dois detidos, a 

procuradora emitiu, esta semana, 

um ofício no qual informa a ca-

deia que está a viciar a instrução 

do processo ao permitir que os 

arguidos sejam visitados com fa-

cilidade. 

Confundir Matavel com 
Ubisse?
Há fortes evidências de que Car-

los Moçambique Ubisse, o agente 

da Polícia e antigo comandante 

da Polícia no Chókwè e Chib-

uto, foi mesmo assassinado pelo 

grupo, após ter sido raptado no 

dia 23 de Setembro, ou seja, teria 

estado num lugar errado na hora 

errada. 

Ubisse era vizinho de Matavele 

no bairro 2000. Além da aparên-

cia em termos físicos e da cor da 

pele, ambos tinham viaturas se-

melhantes. Ubisse foi sequestra-

do em plena tarde, bem perto do 

quartel da UIR e GOE, no bairro 

2000, em Chongoene, e foi leva-

do para Chibuto, onde viria a ser 

torturado e deixado inanimado, 

pensando que tinha morrido. 

As populações locais foram lhe 

socorrer após terem ouvido os 

seus gritos no mato. Levaram-no 

para o hospital, mas viria a perder 

a vida horas depois.

Os restos mortais de Carlos 

Ubisse foram a enterrar, em ple-

no dia a 25 de Setembro, na sua 

terra natal, em Mohambe, distri-

tos de Chibuto. 

Três processos à espera
A Procuradoria abriu dois pro-

cessos contra os arguidos, no-

meadamente o processo-crime 

relacionado com o assassinato de 

Matavele e o processo de aciden-

te de viação, no qual morreram 

dois dos cinco elementos. 

Igualmente, a procuradoria 

poderá ouvir os arguidos no pro-

cesso de Carlos Ubisse, que, an-

teriormente, não tinha arguidos. 
“Poderá fazer-se aditamento ao 

processo, porque tudo indica que 

foram eles que assassinaram Car-

los Ubisse”, confidenciou-nos 

uma fonte do comando provin-

cial.

*Com colaboração especial de 
Lázaro Mabunda
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Anastácio Matavele

Henrique Machava, edil de Chibuto discursando numa actividade partidária 
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A ExxonMobil Moçambique Limitada (“EMML”) em nome de 
Mozambique Rovuma Venture SpA (“MRV”) convida as empresas 
interessadas a enviar suas manifestações de interesse (“Manifestação 
de Interesse”) para fornecer serviços de monitoria e inspecção de qua-
lidade em apoio às operações da MRV, incluindo o seu operador dele-
gado ExxonMobil Moçambique, Limitada (EMML), na República de 
Moçambique.

ESCOPO DO TRABALHO

Na execução do Projeto Rovuma LNG, a EMML implementará Pro-
gramas de Monitoria de qualidade do procurement e construção, proje-
tados para monitorar as atividades do Empreiteiro de Engenharia, Pro-
curement e Construção (“EPC”) (nos locais da obra em Moçambique 

instalações entregues pelo empreiteiro do EPC.

Neste contexto, a EMML pretende trabalhar com provedores de ser-

implementar os programas de monitoria.

O escopo do trabalho a ser fornecido pelos prestadores de serviços de 
inspeção selecionados inclui o seguinte:

-
ria, de acordo com os requisitos da EMML, bem como códigos e 
normas internacionais.

instruções e tarefas fornecidas pelos representantes nomeados da 
EMML, por exemplo inspeções, testes, avaliações, auditorias, revi-
sões de documentos etc., incluindo relatórios.

fornecer o escopo acima, que inclui, entre outros, administração e 
remuneração do pessoal, medidas de segurança de pessoal (EPI, 
treinamentos etc.), procedimentos de trabalho padrão, equipamen-
tos e ferramentas de inspeção, organização de viagens, banco de 
dados de rastreamento e sistema de correspondência, etc.

O provedor de serviços de inspeção deve ter capacidade e competên-
cia para entregar o escopo de trabalho acima em várias áreas técnicas, 
incluindo a fabricação e a gestão da qualidade, auditoria de qualidade, 
expedição, soldagem, exame não destrutivo, materiais e fabricação de 
tubagem, equipamentos mecânicos estáticos, equipamentos rotativos, 
revestimento, revestimento, refratário, isolamento, elétrica, instrumen-
tação, telecomunicações, HVAC, civil, etc.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

As empresas interessadas neste convite devem preencher as informa-
ções da empresa e enviar os documentos necessários listados abaixo 
no Portal de registro de fornecedores EMML https://mz.rovumalngsrp.
com/ Area4LNGContract-
sexxonmobilcom@exxonmobil.com:

(Nota: O registro deve se referir ao seguinte código de mercadoria:

SS01AD02 - Gestão de serviços, supervisão, atendimento de projetos 
em andamento (No portal, na guia `Produtos e serviços ‘, selecione 
Serviços de engenharia (SS01) -> Serviços de engenharia (SS01AD) 
-> Serviços relacionados à engenharia, supervisão, apoio as obras em 
projectos (SS01AD02) Serviços de direcção, supervisão, apoio as 
obras em projectos.

1.Uma cópia válida da licença da empresa emitida pela autoridade re-
levante;

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE, LIMITADA 

ANÚNCIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE MONITORIA E INSPEÇÃO DE QUALIDADE NO ÂMBITO DO PROJETO 
ROVUMA LNG DA ÁREA 4 NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

2.Uma cópia do registro comercial, nome da entidade legal e pessoa de con-

escopo do trabalho;

4.Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e 

Segurança, fornecendo à empresa conformidade com as normas internacio-
nais;

8.Número de funcionários (tamanho atual da empresa);

-
mento no banco de dados, agrupados entre funcionários permanentes e pes-
soal acessível com base em contratos;

10.Locais de escritórios;

11.Experiência prévia com empresas multinacionais;

-
rios para entregar o escopo do trabalho; e

13.Evidências de que a empresa possui sistemas de conformidade com a Lei 
de Política de Corrupção no Exterior e a Lei de Suborno do Reino Unido.

com a capacidade comprovada e a experiência relevante recente a ser con-
siderada em um potencial concurso para prestação de serviços de monitora-
mento e inspeção de qualidade.

Somente empresas, consórcios ou joint ventures que tenham capacidade 
comprovada e experiência recente no fornecimento dos serviços requeridos 
acima serão considerados para um possível concurso para o escopo de servi-
ço descrito acima.

Esta consulta não será considerada um convite à licitação e não representa ou 
constitui qualquer promessa, obrigação de oferta ou compromisso de qual-
quer espécie por parte da MRV de celebrar qualquer acordo ou acordo com 
você ou com qualquer outra empresa participante deste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não serão considera-
dos como um compromisso da MRV de celebrar qualquer acordo ou acordo 
com você, nem darão à sua empresa o direito de reivindicar qualquer inde-
nização da MRV.

-

MRV, ExxonMobil Moçambique, Limitada e Eni Rovuma Basin S.p.A. e 

O prazo para envio desta manifestação de interesse é 15 de Novembro de 
2019.

Manifestação de Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas e 
serão suportados integralmente por aquelas empresas que não terão direito 
a qualquer reembolso pela MRV e essas empresas não deverão recorrer à 
MRV.
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ExxonMobil Moçambique Limitada (“EMML”) for and on behalf 
of Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (“MRV”) invites interes-
ted companies to submit their expressions of interest (“Expression of 
Interest”) to provide quality monitoring and inspection services in 
support of MRV’s operations, including its delegated operator Exxon-
Mobil Moçambique Limitada, in the Republic of Mozambique.

SCOPE OF WORK

In the execution of Rovuma LNG Project, EMML will implement 
-

signed to monitor the Engineering Procurement and Construction 
(“EPC”) Contractor activities (at construction sites in Mozambique, 
and at supplier locations in various countries), and to verify the quali-
ty of the equipment and the facilities delivered by the EPC Contractor. 

-
tion service providers for providing resources and services to imple-
ment the monitoring programs. 

The scope of work to be provided by the selected inspection service 
providers includes the following: 

accordance with EMML requirements as well as international co-
des and standards.

instructions and tasks provided by appointed EMML representati-
ves, e.g. inspections, tests, assessments, audits, document reviews, 
etc., including reporting.

-
ve scope, which includes but not limited to personnel administra-
tion and compensation, personnel safety measures (PPE, trainin-
gs, etc.), standard working procedures, inspection equipment and 
tools, travel arrangement, tracking database and correspondence 
system, etc.

Inspection service provider shall have capability and competency to 
deliver the above scope of work in various technical areas, including 
manufacturing and construction quality management, quality audi-
ting, expediting, welding, non-destructive examination, piping ma-
terials and fabrication, static mechanical equipment, rotating equip-
ment, coating, lining, refractory, insulation, electrical, instrumenta-
tion, telecommunication, HVAC, civil, etc.     

REQUIRED DOCUMENTS

Companies interested in this invitation shall complete company in-
formation and submit the required documents listed below in EMML 
Supplier Registration Portal https://mz.rovumalngsrp.com/ and email 

Area4LNGContractsexxonmobilcom@
exxonmobil.com:

(Note: The registration must refer to the following commodity code: 
SS01AD02 – Services Management, Supervision, Care Work On 
Projects (Within the portal, under `Products & Services´ tab, select 

(SS01AD) -> Services Management, Supervision, Care Work On 
Projects (SS01AD02).

1. A copy of Company’s valid license issued by the relevant authority;

EXXONMOBIL MOCAMBIQUE LIMITADA 

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

QUALITY MONITORING AND INSPECTION SERVICES IN CONNECTION WITH THE RO-
VUMA LNG PROJECT OF AREA 4 IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

2. A copy of the trade register, legal entity name and contact person for 

scope of work;

4. Company and group structure with the list of major shareholders and 

-

providing the company compliance with international standards;

8. Number of staff (current company size);

resources in database, grouped between permanent employee and acces-
sible contract based personnel;

11. Prior experience with multinational companies;

-
ver the scope of work; and

-
bery Act compliance systems.

companies that have the proven capability and recent relevant experien-
ce to be considered for potential invitation to tender for providing qua-
lity monitoring and inspection services.  

Only companies, consortia or JV that have proven capability and recent 
experience of supplying the above required services will be considered 
for potential tender for the scope of service described above. 

This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does not 
represent or constitute any promise, offer obligation, or commitment of 
any kind on the part of MRV to enter into any agreement or arrangement 
with you or with any other company participating in this enquiry.

All data and information provided within the application shall not be 
considered as a commitment on the part of MRV to enter into any agree-
ment or arrangement with you, nor shall it entitle your company to claim 
any indemnity from MRV.

-
-
-

liates and will not be disclosed to non-authorized persons or companies. 

The deadline for submission of this Expression of Interest is set for 15 
November 2019. 

Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expres-
sion of Interest shall be solely the entire responsibility of the companies, 
and shall be fully born by such companies which will not be entitled to 
any reimbursement by MRV and such companies shall have no recourse 
to MRV.
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Cartoon
EDITORIAL

Depois de uma longa ansiedade, tornaram-se finalmente conheci-
dos os resultados das eleições de 15 de Outubro último, confir-
mando a já anunciada vitória da Frelimo e de Filipe Nyusi. 
Ficou também confirmado o controlo da Frelimo sobre todas as 

dez províncias do país.
Nyusi conquista assim o seu segundo mandato presidencial com 73 por-
cento dos votos, ultrapassando os 57 porcento que obteve na sua primei-
ra eleição, em 2014.
A Frelimo, por seu lado, aumenta o número de assentos na Assembleia 
da República, de 144 para 184, um ganho de cerca de 28 porcento.
Se a vitória da Frelimo era uma possibilidade não tão remota, a sua mag-
nitude foi uma grande surpresa. Em termos do número de mandatos na 
Assembleia da República, a Frelimo não conseguiu maioria nas eleições 
de 2014 nas províncias de Nampula, Zambézia e Sofala, e esteve empata-
da com a Renamo e o MDM juntos em Niassa, Tete e Manica.
Embora cada eleição tenha as suas próprias características e resultados, 
tendo como base os resultados de 2014, facto conjugado com o novo 
modelo de descentralização ao nível das províncias, e ainda dado o his-
tórico das outras eleições, uma hipótese a não descartar era que algumas 
províncias poderiam ser governadas pela oposição.
Haverá várias teorias para explicar esta estrondosa vitória da Frelimo, 
ou para outros, o grande descalabro da oposição. Em contraposição aos 
ganhos do partido no poder, a Renamo perdeu um total de 29 assentos e 
o MDM 11. Nenhuma das perdas da Renamo ou do MDM foram para 
qualquer um dos dois partidos. A Frelimo levou tudo o que perderam.
É evidente que muito se dirá sobre a forma como estas eleições foram 
conduzidas, e não faltarão as habituais alegações de fraude. O facto da 
oposição, em particular a Renamo, ter tido um mau desempenho, mesmo 
nos círculos onde tradicionalmente tem conseguido obter a maioria, será 
naturalmente um dos pontos de conversa.
O que não se pode negar são as inúmeras irregularidades e incidentes 
verificados durante os processos de votação e de contagem, que incluíram 
casos de delegados de partidos ou de candidatos da oposição que sob vá-
rios pretextos foram impedidos de realizar o seu trabalho, para não falar 
da recusa em acreditar milhares de observadores nacionais. Em alguns 
postos de votação registaram-se cenas de violência cuja dimensão na sua 
influência sobre o processo nunca foi determinada. Alguns destes actos 
de violência foram protagonizados pela polícia, que tradicionalmente 
tem-se tornado num actor activo em processos eleitorais, relegando para 
o plano secundário o seu papel de garantir que o processo decorra de 
forma segura e tranquila. 
O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Abdul Carimo, 
falando depois da entrega do dossier eleitoral ao Conselho Constitucio-
nal (CC), na última terça-feira, mostrou-se ambíguo quanto ao nível de 
liberdade e de justiça do acto a que ele próprio acaba de presidir.
Ora, a credibilidade das eleições, da qual depende a sua legitimidade, 
resulta do facto de elas terem sido realizadas de forma livre e justa. Se 
o presidente do próprio órgão que administra as eleições não pode ter a 
coragem das suas convicções para declarar o processo como livre e justo, 
o melhor que se pode fazer é atribuir às eleições o benefício da dúvida, 
o que equivale a aceitar os seus resultados com alguma qualificação. Se 
as eleições não são credíveis, elas tornam-se efectivamente nulas, pelo 
menos parcialmente. 
Naquilo que pareceu ser um acto de desespero, Carimo tentou livrar-se 
das suas responsabilidades e atirou-as para o CC, sugerindo que caberia 
a este órgão deliberar sobre todas as alegadas irregularidades de que en-
ferma o processo.
O posicionamento de Carimo deve ser visto no sentido de que ao nível 
da CNE, o seu voto de qualidade foi necessário para a validação dos re-
sultados, depois de metade dos membros deste órgão se terem recusado 
a assinar a acta. 
Carimo admitiu ter havido inúmeras irregularidades nestas últimas elei-
ções, manifestando-se preocupado por tal facto.
“Ninguém nos ouviu dizer que estas eleições foram livres, justas e trans-
parentes”, disse Carimo.
É a primeira vez que um presidente da CNE se pronuncia nestes termos, 
o que deve revelar a gravidade com que ele encara o assunto, e a cons-
ciência que lhe pesa por estar a validar um processo que à partida sabe 
que está repleto de vícios.  
Se havia dúvidas quanto ao escândalo que foram estas eleições, as de-
clarações do presidente da CNE são muito mais do que esclarecedoras. 
Resta saber se o CC terá um posicionamento adverso.  

CNE lava as mãos e 
joga a bola para o CC 

No fim-de-semana passado tive 
de tornar público, no fb, este:
« ES C LA RE C I M EN TO 
SOBRE PORQUE NÃO 

ESTAREI AMANHÃ NA MESA 
DA FEIRA DO LIVRO DE MA-
PUTO, COMO ESTÁ ANUN-
CIADO COM UM ESTRANHO 
“CABRITA/UEM”, QUE ME DES-
TITUI DE NOME (SEREI ALIÁS 
O ÚNICO NESTA CONDIÇÃO):
Tendo recebido há dois dias um e-
-mail enviado por uma entidade 
abstracta designada  Feira Livro Ma-
puto dei conta de que constava numa 
das mesas de debate de amanhã, 
domingo, sem ter sido previamen-
te convidado e dado o meu acordo. 
A história com a  Feira Livro Ma-
puto  já vinha sendo triste pois o ano 
passado participei nela e assinei um 
contrato pelo qual se assegurava uma 
retribuição pela minha presença no 
certame, o que não foi cumprido. Pior, 
nunca recebi uma palavra de desculpa 
ou de justificação para o facto. E agora 
agravam, colocando-me numa mesa 
sem me convidarem formalmente ou 
me terem perguntado pela disponibi-
lidade. 
NINGUÉM FALOU COMIGO, 
FOI ZERO DE CONTACTOS.
A conduta parece-me, de novo, desas-
trosa, pelo que não poderei comparecer. 
Procurará a mesa traçar, pelo que per-
cebi, algumas características literárias 
definidoras do percurso e das diferen-
ças estilísticas entre autores como Mia 
Couto, Ungulani e Paulina Chiziane, 
pelo que esta é seguramente uma mesa 
que não autoriza o improviso e exigi-
ria algum tempo de leitura e trabalho, 
de modo a respeitar-se cabalmente os 
autores. Como não recebi qualquer 
convite e desconhecia de todo que 
tinha sido convocado não colaborarei 
com o improviso.
Organizem-se!»
Contou-me posteriormente o Amosse 
Mucavele, que estava apontado como 
moderador da mesa: «De acordo, eu 
lá estive para testemunhar e não dei a 

Alguns equívocos
minha voz para a plateia da desorga-
nização». Portanto, com ele também 
havia irregularidades. Não sei o que 
foi aquela sessão.
Tudo isto é tão desagradável como 
irresponsável. Eu não faço ideia de 
quem são os vereadores da cultura do 
município, ou os responsáveis da Fei-
ra, mas pela confiança absoluta com 
que avançaram com os nomes sem 
“negociar” primeiro com aqueles com 
quem estavam em falta, isso quer dizer 
que estavam convencidos que a coisa 
era trigo limpo, o que significa que 
tudo ainda continua a funcionar numa 
mecânica de favores e ajustes, de vas-
salagens e retribuições, de militâncias 
e acenos – profissionalismo é palavra 
que desconhecem.
Eu como não sou de nenhum partido 
pertenço a outra lógica.
Dispenso até a Câmara de me pagar 
o que me deve – com o montan-
te comprem livros do Craveirinha e 
ofereçam-nos a uma Escola. Convi-
dem-me depois para a cerimónia da 
entrega dos livros, onde, com gosto, 
botarei palavra. Deixem é de demons-
trar tanto desrespeito pelas pessoas e 
pela cultura, pelo trabalho operário 
que a literatura é, de sustentarem com 
o mais firme empenho o amadorismo 
mais nocivo.
Ora, a almejada “indústria da cultura” 
não pode viver de danças e cantares, 
tem de ser algo mais vivo, de actuante, 
algo que não pareça um museu ana-
crónico. Há tantas coisas bonitas para 
se fazer. Vou dar uma ideia para a Fei-
ra, para o ano: transformar o 451º Fa-
hrenheit, do Ray Bradbury, numa peça 
de teatro infantil adaptada a Moçam-
bique, criar condições de produção 
para que a peça seja exibida no recinto 
da feira, durante o certame, e depois 
mostrada nas escolas numa tourné. 
Porquê? Porque é o mais belo livro 
alguma vez escrito sobre o amor aos 
livros e de como a memória que nos 
catapulta para o afecto e a criativida-
de se vinculam igualmente na fantasia 
que só a literatura produz.

Se não o quiserem fazer com um au-
tor estrangeiro, porque isso, ai jesus, é 
comprometer o nacionalismo, convi-
dem uma dúzia de escritores nacionais 
a participar num concurso para uma 
peça de teatro cujo tema seja o livro 
e a sua importância como gerador de 
conhecimento e de sentido da festa.   
A cultura continua a ser o patinho feio 
da política ignorante. Para o Trump os 
EUA que foram fundados em 1776, 
são amigos do peito da Itália desde o 
Antigo Império Romano, que acabou 
em meados de 1400. Daí que cada 
vez mais deteste a cultura do seu país, 
cujos representantes denigrem as suas 
asneiras, e prefere os jogos de guerra. 
Contudo, a par das armas, a grande 
indústria do país, em termos econó-
micos, é a da cultura.
Hoje no Brasil verifica-se um verda-
deiro conflito geracional entre os jo-
vens cuja educação foi abandonada às 
redes sociais e os professores. O pro-
fessor começa a ensinar e levanta-se 
uma parte da turma a clamar que ele 
está a enganá-los, que a terra é plana, 
que as vacinas é que introduzem as 
doenças, que a gravidade não existe, 
que o homem não foi à lua, que a ma-
temática não é uma linguagem univer-
sal mas um saber colonialista, etc, etc., 
na chusma de horrores que desenham 
as “teorias da conspiração”.
Não estará longe o dia em que as teo-
rias da conspiração instalem o “ódio 
ao livro”.
Quando se é um adulto com algumas 
leituras é triste atravessar esta Feira do 
Livro e não se conseguir o sentimento 
que dá mais dá prazer numa livraria 
grande: ser surpreendido, descobrir 
coisas novas. 
Terá de ser feito o esforço de se con-
vidar editoras de fora a participarem, e 
porque não da África do Sul?
Esta feira talvez seja suficiente para 
os iniciantes, mas não para leitores 
exigentes. O Calane da Silva, home-
nageado deste ano, merecia que tudo 
tivesse corrido melhor. 
Está tudo por fazer: mãos à obra.
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656

Nós, abaixo assinado, vota-

mos contra os resultados 

do apuramento geral, 

pelo seguinte somatório 

de fundamentos:

1. FUNDAMENTOS DE 
ORDEM CONSTITUCIONAL 
E LEGAL
Tal como fizemos referência no 

processo eleitoral autárquico de 

2018, a Comissão Nacional de 

Eleições continua a cometer

inconstitucionalidades por omis-

são ao não cumprir cabalmente o 

seu papel constitucional.

É que a CNE é o único órgão 

eleitoral de previsão e dignidade

Constitucional, tendo ao abrigo 

do disposto no n.°3 do artigo 135, 

a competências para supervisio-

nar o recenseamento e dos actos 

eleitorais.

O legislador ordinário, através da 

Lei n.°6/2013, de 22 de Feverei-

ro, alterada e republicada pela Lei 

n.°30/2014 de 26 de Setembro 

(Lei Orgânica da CNE), deter-

mina no n.º 2 do artigo 2 que 

“para efeitos da presente Lei, 

entende-se por supervisão a fun-

ção de orientar, superintender e 

fiscalizar os actos do processo 

eleitoral”.

Mantemos o nosso entendimento 

de que, desta definição, extrai-se

claramente que, é competência da 

Comissão Nacional de Eleições a

tarefa central de conduzir o pro-

cesso eleitoral, exercendo o papel 

de direcção e superintendência 

em todas as fases do processo 

eleitoral, sendo por isso as suas 

decisões vinculativas a todos os 

cidadãos e instituições, incluindo 

todos os funcionários dos órgãos 

eleitorais.

Estranhamente, depois de várias 

fases do ciclo eleitoral terem sido

realizadas com sucesso, a partir da 

fase da formação e selecção dos

membros das mesas de voto, espe-

cialmente os Presidentes e Vice-

Presidentes, abraçamos a nebulo-

sidade e falta de transparência no

processo.

De todas as Províncias e Distri-

tos, chegaram até nós, queixas e

reclamações sobre a possível exis-

tência de candidatos , cujo pro-

cesso de selecção foi feito à mar-

gem dos órgãos eleitorais, tendo 

com fim último ocupar os cargos 

de Presidente e Vice-Presidente 

de mesas de votação. Em mui-

tos casos, as indicações para estas 

funções foram determinadas pe-

los Directores Provinciais/Dis-

tritais e Chefes de Formação do 

Secretariado Técnico de Admi-

nistração Eleitoral sem auscultar 

os diretores-adjuntos/Chefes-ad-

juntos, especialmente os indica-

dos pelos partidos da oposição.

Paralelamente, a nível das Co-

missões Provinciais e Distritais 

de Eleições, outras acções pouco 

transparentes estavam em mar-

cha: a credenciação dos delegados 

Não subscrevemos este escândalo*
de candidatura e observadores 

eleitorais.

De acordo com os artigos 55 e 56 

da Lei n.8/2013, de 27 de Feve-

reiro, alterada e republicada pela 

Lei n.2/2019 de 31 de Maio, 

(Lei que estabelece o quadro ju-

rídico para eleição do Presidente 

da República e dos deputados da 

Assembleia da República) e arti-

gos 77 e 78 da Lei n.3/2019 de 

31 de Maio (Lei que estabelece o 

quadro jurídico para eleição dos 

membros da Assembleia Provin-

cial e do Governo de Província), 

os partidos políticos tem o direito 

de designar um delegado efectivo 

e um suplente para cada mesa da 

assembleia do voto. Este processo 

decorre até o vigésimo dia ante-

rior ao sufrágio.

Nesta conformidade, os chama-

dos Órgãos de Apoio da Co-

missão Nacional de Eleições, ao 

nível de cada distrito ou cidade 

DEVEM (por obrigação) emitir 

as credenciais.

Em muitos casos, sob alegação de 

que os concorrentes às eleições

submeteram tarde os processos 

individuais dos seus delegados de

candidatura, foi lhes negado este 

direito, mesmo com a intervenção

pessoal de Sua Excelência o Pre-

sidente da Comissão Nacional de

Eleições.

Simplesmente, a orientação da 

Comissão Nacional de Eleições, 

através do seu Presidente, em 

muitos distritos, foi pura e sim-

plesmente ignorada, facto que, 

demonstra a existência de fun-

cionários e agentes eleitorais não 

interessadas na transparência e 

integridade do processo, prefe-

rindo obedecer outros comandos 

estranhos aos órgãos eleitorais.

No capítulo da Observação elei-

toral, instrumento e mecanismo

fundamental para a credibilização 

dos processos eleitorais, foi visível 

o esforço tremendo ao nível de al-

gumas Comissões Provinciais de 

Eleições, no sentido de credenciar 

certas organizações em detrimen-

to daquelas consideradas críticas 

ou não alinhadas com certos de-

sígnios inimigos de eleições li-

vres, justas e transparentes.

Mais uma vez, as orientações da 

Comissão Nacional de Eleições, 

na pessoa do seu Presidente, fo-

ram em muitos casos ignoradas e 

não foram acatados, fazendo com 

que, muitos cidadãos de boa von-

tade, comprometidos com o país e 

seu povo, não tenham tido a

oportunidade de participar deste 

processo eleitoral na condição de

observador.

As situações e factos acima arro-

lados, reforçam a nossa convicção 

de que, através de vários expe-

dientes e manobras inconstitu-

cionais e ilegais, a Comissão Na-

cional de Eleições continua a não 

ter a possibilidade real de cumprir 

com as suas obrigações constitu-

cionais e legais, sendo por isso 

incapaz de garantir um processo 

eleitoral justo e cujos resultados 

sejam aceites por todos.

Foi com base nestes Presidentes 

e Vice-presidentes de mesa e ou-

tros elementos nocivos à verdade 

eleitoral que foram produzidos e 

não sufragados os presentes resul-

tados eleitorais que até espantam 

os vencedores, dado o extremis-

mo com que os seus agentes rea-

lizaram a tarefa. É comum ouvir à 

boca pequena que estes números 

“são vergonhosos” ou que “não era 

necessário chegar a este extremo”.

A este propósito, mesmo com 

os inúmeros relatos que foram 

chegando de toda parte, sobre as 

inacreditáveis actas e editais com 

números babilónicos e evidentes 

erros de soma, não fomos capazes 

de reunir e tomar uma posição 

imediata para travar o vergonho-

so espectáculo dos enchimentos, 

editais e actas com números ina-

creditáveis.

Sabemos que muitos enchem os 

pulmões na praça pública e nos

órgãos eleitorais e dizem que o 

contencioso eleitoral agora é ta-

refa dos tribunais judiciais e do 

Conselho Constitucional, numa 

clara atitude à Pôncio Pilatos.

Aos que pensam desta maneira 

equivocada (com dolo), nunca é

demais citar o Acórdão n.°4/

CC/2014 de 22 de Janeiro, onde o 

Conselho Constitucional é claro 

ao referir que, a Comissão Nacio-

nal de Eleições,“ é um autêntico 

órgão de administração eleitoral 

activa, com amplos poderes legais 

de intervenção em todas fases e 

actos do processo eleitoral, com 

vista a garantir que os mesmos 

decorram em condições de liber-

dade, justiça e transparência. Isto 

significa que a CNE pode e deve, 

ex officio, proceder à fiscalização 

da regularidade de quaisquer ac-

tos, quer do recenseamento quer 

do processo eleitoral, adoptar, as 

diligências que julgar mais ade-

quadas à reposição da legalidade 

eleitoral, sempre e quando esta 

se mostre violada, seja por órgãos 

subalternos de administração 

eleitoral seja por quaisquer outros 

actores dos processos eleitorais”.

Significa isto dizer que, apesar do 

actual quadro legal conferir

competências aos tribunais e o 

Conselho Constitucional para 

dirimir o contencioso emergente 

do processo eleitoral, a lei não

desresponsabiliza os órgãos elei-

torais nesta matéria, conforme se 

pode extrair do douto Acórdão 

do Conselho Constitucional.

FUNDAMENTOS DE ORDEM 
POLÍTICA
A Lei Orgânica da Comissão 

Nacional de Eleições determina 

que os seus membros devem obe-

diência à Lei e aos ditames da sua 

consciência (artigo 3).

Perante uma eleição (que ti-

nha tudo para ser muito bem-

-sucedida) que já na parte final 

foi manchada por episódio aci-

ma descritos, a nossa consciência 

interpela-nos e convoca-nos para 

não subscrever este escândalo.

Não podemos em sã consciência, 

lealdade à lei e sentido patriótico

aprovar a farsa política que nos é 

trazida aqui para chancelar.

CONCLUSÃO E 
CONTRIBUTOS PARA O 
FUTURO
Rejeitamos estes resultados por-

que os mesmos não reflectem 

fielmente a vontade popular.

É que no fim, tudo passa…através 

da votação. Quando chegamos ao

nível de votar a interpretação da 

lei, está tudo dito sobre a natureza 

desses processos e órgãos.

Em nossa opinião, no lugar de 

concentrar o debate na composi-

ção e pessoas, a próxima revisão 

do pacote eleitoral, deve, em pri-

meiro lugar, debater as fundações 

de todo o edifício do órgão elei-

toral Comissão Nacional de Elei-

ções, tendo como fundamento a 

Constituição da República.

Deve definir claramente o que se 

pretende com os chamados Ór-

gãos de Apoio à Comissão Na-

cional de Eleições quando esse 

mesmo órgão tem legitimidade 

própria.

O País deve debater se pretende 

continuar com DOIS órgãos de 

gestão eleitoral (uma originalida-

de nossa na região) ou pretende 

avançar rapidamente na criação 

de um único órgão, com um Pre-

sidente com poderes efectivos 

para nomear e exonerar quadros a 

todos os níveis de gestão eleitoral. 

Por outro lado, os órgãos de ges-

tão eleitoral não podem continuar 

a ser a fonte de conflitos pós-

-eleitorais devido à sua evidente 

parcialidade e desorganização 

propositada, o que sugere que nos 

momentos cruciais

do sufrágio os mesmos órgãos 

eleitorais subordinam-se física e

ideologicamente às forcas de de-

fesa e segurança, agindo contra 

todos os partidos concorrentes 

com potencial para desafiar o 

Partido no poder.

Nestes termos, os subscritores 

desta declaração de voto vencido

distanciam-se dos resultados 

eleitorais aqui apresentados por-

que os mesmos não refletem a 

essência da vontade popular nas 

urnas, nem abonam a favor da 

dignidade, prestígio e mandato 

que a Constituição da República 

atribui à Comissão Nacional de 

Eleições.

Maputo, 25 de Outubro de 2019

*Declaração de voto dos membros 
da Oposição e Sociedade Civil 

cooptada pela Renamo e MDM, no 
âmbito da centralização nacional e 

apuramento geral dos resultados das 
eleições de 15 de Outubro. O título é 
da responsabilidade do SAVANA

Os subscritores

1. Meque Braz Muege Decamba-

ne-Renamo

2. Latino Barros Ligonha-Rena-

mo

3. Fernando António Mazanga-

-Renamo

4. Celestino Taveira da Costa Xa-

vier- Renamo

5. Barnabé Lucas Ncomo-MDM

6. Salomão Azael Moyana-So-

ciedade Civil (Renamo)

7. Apolinário João- Sociedade 

Civil (Renamo)

8. José Belmiro Samuel-Socieda-

de Civil (MDM)

Email: diariodeumsociologo@gmail.com

Portal: https://oficinadesociologia.blogspot.com

Creio que os seres humanos são portadores de um capital 

de obediência formado ao longo das suas diferentes so-

cializações, com aprendizagem e interiorização de regras 

e de fórmulas de obediência à Ordem. 

É por aí que se estruturam os veios de identificação e os laços 

afectivos primordiais. 

É como se quisessemos ser como o Pai e, por extensão, como 

todos aqueles que simbolizam esse Pai e a sua autoridade: o Pre-

sidente, o Professor, o Curandeiro, o Escritor, o General, etc.

Mas o processo está acoplado ao desejo de substituirmos o pró-

prio Pai (na plural assumpção atrás sugerida) e, se possível, irmos 

para além dele: é aqui que nasce a ruptura filial e a aspiração a 

uma nova identificação com a figura do rebelde, do subvertor, do 

anómico, do produtor de historicidade. Eis, então, o capital de 

desobediência.

Obdecer e 
desobedecer
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Uma série de conhecidos restaurantes e 

cafés da capital moçambicana recebe-

ram ordem para  “retirar de imediato 

os cinzeiros nas mesas da esplanada”.
A medida foi imposta, por “recomendação” as-
sinada por dois funcionários da Inspecção Na-
cional das Actividades Económicas (INAE), 
no passado dia 22 de Outubro. Segundo eles, 
a “esplanada não deve ser usada como área 
para fumadores” mas, extemporânea e con-
traditoriamente, acrescentaram que a “área de 
fumadores não deve exceder 25% da área to-
tal do espaço público”, sem fazerem qualquer 
referência ao articulado do Decreto (Lei), 
nr. 11/2007, que aprovou o Regulamento do 
Consumo e Comercialização de Tabaco.
Esta incursão parece ser restrita a apenas al-
guns restaurantes e cafés, uma vez que as es-
planadas e varandas de hoteis e muitos outros 
restaurantes, cafés e salões de chá de referên-
cia na capital, continuaram a estar isentos da 
interpretação zelosa da Lei feita pelo dois 
inspectores do INAE, sobre onde e como se 
pode, ou deve fumar.
Nas referidas esplanadas e, ao arrepio da deci-
são ora imposta, os fumadores pura e simples-
mente estão a ignorar os avisos da proibição 
e continuam a fumar. Porém, com uma séria 
agravante - usam o pires da chávena para ar-
mazenar a cinza, atirando a beata para os pas-
seios.
Esta atitude resulta pelo facto de terem cons-
ciência de estarem protegidos pelo Decreto 
que não proíbe o fumo em espaços abertos 
e, jocosamente argumentando que, para além 
do mais, contribuem para o fisco a cada as-
piração do cigarro. De facto, o o nr 1, do seu 
Art. 4, proíbe e bem, que se fume em recinto 
“fechado colectivo ou público”, clarificando e 
definindo que esses espaços são as “repartições 

públicas, hospitais, recinto escolar, bibliotecas, 

ambientes de trabalho, teatros, cinemas e res-

taurantes”.

O Decreto bem poderia ter sido mais espe-

cífico, alargando a probição a pavilhões des-

portivos, interiores de qualquer tipo de viatura 

rodoviária, ou quando os fumadores se achem 

junto a menores de idade. Tal como não o fez, 

muito menos faz referência a esplanadas de 

Fumaça nas esplanadas
Por Alves Gomes

restaurantes e hoteis que estejam ao ar livre 

desnecessitando de extractores.

A Lei só reitera a proibição em espaços fe-

chados. Ela deita abaixo qualquer interpreta-

ção mais criteriosa dos inspectores do INAE, 

quando refere que também “é proibido fumar 

nos aeroportos, nas terminais de autocarros 

fechados, dos comboios e dos navios de passa-

geiros”.  Ou seja, nas terminais de autocarros 

da  Junta, ou do Zimpeto, que não são fecha-

das, pode-se praticar o vício, do mesmo modo 

que na praia da Costa do Sol, perto ou longe 

do intenso fumo proveniente das assadeiras de 

galinha, febras e salsichas, ou ... numa espla-

nada.

Esta nossa Lei é tão liberal que permite, na 

prática e de forma quase indefinida, fumar 

em qualquer sítio deste vasto país. Ela até se 

contradiz, porque no seu Art. 4 inclui os res-

taurantes no grupo de locais proíbidos como 

hospitais e escolas, mas no nr 1 do seu Art 5, 

concede permissão ao consumo de tabaco em 

“bares, discotecas, restaurantes e outros es-

paços públicos ... clubes noturnos, casinos ... 

hoteis, pensões, alojamentos, guest house, ... na-

vios, ferry-boats, comboios, aeroportos ...”.  Ela 

até prevê que o operador de um combóio com 

mais de dez carruagens possa reservar espaço 

para fumadores.

Em Moçambique, os fumadores não se podem 

queixar da Lei. Ela só restringe o fumo em es-

paços fechados e, mesmo nesses, condescende 

em oferecer até 25% dos mesmos, garantindo 

que esse espaço/gaiola deve ter extractores de 

fumo e ventilação.

Face a isto, não resta grande margem aos ins-

pectores do INAE para aplicarem sanções aos 

restaurantes com espaços reservados ao fumo 

nas suas esplanadas e varandas. O  senhor e a 

senhora que escreveram que “a esplanada não 

deve ser usada como área para fumadores” de-

veriam retratar-se. Mas antes deveriam fazer 

nova leitura do texto do Decreto e  constactar 

que a alínea d) do nr. 2 do Art. 5, não está a ser 

observada por ninguém. Refiro-me ao Aviso 

obrigatório que deve ser afixado e que diz: “O 

tabaco é prejudicial para a sua saúde, saúde das 

É 
interessante como funciona 

a ditadura de voto, sobretudo 

quando uma das partes é consi-

derada “maioria”. Ao ouvirmos 

que a Comissão Nacional de Eleições 

(CNE) aprovou os resultados das elei-

ções de Outubro de 2019, ficamos com 

a sensação de que tudo ocorrera dentro 

da ética democrática. Mais do que isso, 

assumimos a decisão como algo sério, 

algo justo e ponderado, no estrito cum-

primento da isenção e imparcialidade. 

Olhamos com o “merecido respeito” 

para a instituição, no seu conjunto. 

Mas, ao considerarmos a aritmética 

dessa mesma votação percebemos que 

o forte não esteve em questões de ética, 

de moral, ou de respeito pela lisura do 

processo eleitoral, mas sim ancorou-se 

na ditadura do 8+8+1. Oito votos con-

tra e nove a favor. O “1” do presidente 

da CNE desempatou, o que era de se 

esperar dado o tipo de pressão e impor-

Democracia armadilhada: 8+8+1
tância atribuída ao evento. A opção do pre-

sidente terá servido para clarificar a dita-

dura do voto; para que não se confundisse 

“qualidade de voto” com voto de qualidade. 

Isto leva-nos a crer que caso os mesmos re-

sultados tivessem sido favoráveis à oposição 

a regra 8+8+1 haveria de prevalecer, mas no 

sentido do chumbo. Bastaria que o partido 

no poder alegasse que os “resultados foram 

produzidos” ou que estamos numa “inver-

dade eleitoral”, seria suficiente para que se 

enveredasse pela rejeição dos resultados 

eleitorais, seria bastante para que de peito 

bem levantado o “9” prevalecesse sobre o 

“8”, exibindo o poder da ditadura do voto. 

Situação contrária passaria (ou terá que 

passar) pela despartidarização efectiva do 

Estado, com as “forças” cumprindo a Lei e 

só a Lei em tempo de eleições. 

Tanto a primeira como a segunda possibi-

lidade obrigam a uma avaliação do proces-

so democrático do nosso país, no sentido 

de se repensar na exequibilidade do actual 

figurino. Isso tem por base o histórico de 

eleições em Moçambique e suas caracte-

rísticas básicas, quase perenes. Temos um 

figurino dado à posições de base política. 

As peças chaves representam as partes in-

teressadas no processo. Foram ali colocadas 

para defender interesses partidários até às 

últimas consequências. O eleitorado, nes-

sa equação, deve ser visto como uma ou-

tra parte interessada, sem “poder efectivo”. 

Um eleitorado que não encontra na insti-

tuição que vela pelos processos eleitorais o 

defensor da desejada verdade eleitoral. Al-

guns preferem dizem mais claramente que 

está tudo minado, tudo armadilhado; que 

as instituições estão manietadas. O elei-

torado entra na composição do respaldo 

legal, sendo por isso, simplesmente factor 

de cumprimento dos processos. Respeita 

a seriedade com que a CNE interpreta o 

seu próprio trabalho, e, provavelmente, co-

munga em surdina a máxima que diz que 

“quando a esmola  é grande, o pobre des-

confia!”. É nesta senda que se olha com 

enorme desconfiança aos gordos e far-

tos resultados de algumas províncias fa-

voráveis à oposição. Se considerarmos, 

por exemplo, parte da declaração do 

Centro de Integridade Pública (CIP), 

que diz, entre outros aspectos, que por 

meio de “vários expedientes e mano-

bras inconstitucionais e ilegais” a CNE 

não cumpriu com as suas obrigações, 

“sendo por isso incapaz de garantir um 

processo eleitoral justo e cujos resulta-

dos sejam aceites por todos”, reforça-

mos ainda mais a posição de se alterar 

o modelo de CNE e STAE que temos, 

emigrando para uma Comissão Elei-

toral Independente, à imagem do que 

acontece, por exemplo, no Afeganistão, 

na Mauritânia, Costa do Marfim, Áfri-

ca do Sul. O que está em causa, neste 

momento, é o nível de legitimidade e 

não propriamente a vitória!

Movido por uma vontade inabalável 

de me conhecer, aos 77 anos de-

cidi empreender uma viagem que 

se anunciava longa, sem contornos 

definidos, de resultados imprevisíveis e retor-

no improvável. Partiria à procura de um “eu” 

incerto, que só me surgia evocando odores 

que me chegavam à memória pela passagem 

casual duma aragem; sabores que apenas me 

chegavam ao conhecimento ao contacto for-

tuito de pontas de línguas sedentas de amor; 

rumores que me chegavam aos ouvidos cicia-

dos, ou aos headphones, ou aos microfones de 

um telemóvel, lembrando-me murmúrios de 

mares antigos e longínquos.

Um “eu” que descortinava, quer pousando 

suavemente na fímbria da areia, feita es-

puma branca e frágil, quer por sensações 

fugidias que me chegavam através do con-

tacto com peles alheias humedecidas pelo 

suor, pelo calor e por um impulso animal 

inexplicável, quer ainda pelas divagações a 

que a minha imaginação doentia e em per-

manente frenesi me obrigava, fazendo-me 

desenhar imagens rocambolescas, umas, 

divinas, outras, e absolutamente sem senti-

do, outras ainda, todas acabando por recriar 

em mim um imaginário no qual me reco-

nhecia perfeitamente.

Partiria ao encontro desse “eu”, ao encontro 

da natureza feita de infâncias e adolescên-

cias que distavam dezenas de anos, impul-

sionado por um desejo: o de que a natureza 

me passasse uma certidão de nascimento e 

um atestado de existência.

A minha viagem não durou mais de duas 

horas. Tudo o que era passagem para esse 

mundo do passado, que existia no meu 

imaginário, estava definitiva e completa-

mente selado. Estava condenado a viver o 

presente. O passado só existiria na minha 

imaginação e naquilo que me faria bem ou 

mal evocar, de forma distorcida ou não.

Quanto ao futuro, nem valia a pena preo-

cupar-me muito com ele, pois que, como 

dizia o fadista, “Quem se preocupa muito 

com o futuro, deixa que este estrague o seu 

presente.”

Vivo o presente. E ainda bem! Não tenho 

necessidade de me explicar pelo passado 

nem de me alimentar do futuro.

Sarapatel

crianças, mulheres grávidas, mães lactentes, e 

não fumadores”.

Em vez de mandar retirar os cinzeiros e assim 

contribuir para a falta de higiene, seria bem 

melhor que o INAE recorresse um pouco 

mais à metodologia profiláctica. Boa ou má, a 

Lei é para respeitar e cumprir. Para já é preciso 

por guizo ao gato.
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Apesar de ter sido criada re-
centemente uma Comissão 
de Gestão, que entre ou-
tras coisas, vai abrir espaço 

para o regresso, a curto prazo, das 

empresas patrocinadoras do clube,  

nomeadamente, LAM e ADM. No 

capítulo meramente desportivo, os 

resultados do Maxaquene conti-

nuam aquém das expectativas. 

Prova disso é que, em duas jornadas 

consecutivas, os tricolores somaram 

igual número de derrotas; uma, por 

duas bolas a três, diante da Liga Des-

portiva de Maputo,  formação que 

luta pela manutenção e outra por 

0-1, frente ao Ferroviário de Nacala, 

que, igualmente, tem no seu hori-

zonte a manutenção como meta.

O que parece estranho para uma 

equipa fundada a 20 de Maio de 

1920, ou seja, há quase 100 anos de 

vida. 

Na verdade,  esta triste realidade 

começa a preocupar vários sectores 

ligados ao clube, entre adeptos, sim-

patizantes e massa associativa, que 

não perspectivam uma solução a cur-

to prazo. 

 Para já, o Maxaquene deverá enca-

rar cada uma das quatro partidas que 

restam como uma autêntica final.

 Vamos aos factos. Os tricolores terão 

ainda pela frente uma deslocação, 

bastante difícil, para Xinavane, onde 

irão defrontar o Incomáti, que, igual-

mente, não tem a manutenção garan-

tida. Ademais, o açúcar de Xinavane 

torna-se agridoce para muitos que o 

tentam provar fora de portas. 

O outro desafio do Maxaquene será 

contra o Ferroviário da Beira, mas 

desta feita em casa. Na verdade, pese 

embora os locomotivas beirenses 

estejam a fazer uma má época, pois 

foram afastados da Taça de Moçam-

bique e praticamente da luta pela 

conquista da prova, sobretudo, de-

pois da derrota no último domingo 

no Chiveve, por uma bola sem res-

posta , diante do Têxtil do Púnguè, 

dizíamos, têm mais chances para saí-

rem vitoriosos. 

 Mas a procissão do Maxaquene não 

termina por aqui. Terá um outro de-

safio contra o rival e aflito Desporti-

vo,  numa partida que promete muita 

espectacularidade. 

 E a longa travessia pelo deserto a ser 

protagonizada pelo Maxaquene vai 

terminar quando defrontar o Fer-

roviário de Maputo. Os locomotivas 

querem continuar nos lugares cimei-

ros , uma vez que a questão do título 

aos poucos está a circunscrever-se a 

duas equipas, nomeadamente, Costa 

do Sol e União Desportiva do Songo.

Na verdade, a nova Comissão de 

Gestão do clube conta, no seu seio, 

com alguns nomes bem conhecidos 

no panorama desportivo nacional, 

como Domingos Langa,  presidente 

da Federação Moçambicana de Xa-

drez. Recorde-se que, num passado 

recente, Domingos Langa desistiu 

de concorrer à presidência do clube, 

depois de sofrer forte pressão por 

parte de uma certa ala influente liga-

da ao clube, quando este tinha largas 

possibilidades de vencer o escrutínio.

Mas há mais figuras a corporizar a 

Mesmo com a nova Comissão de Gestão, Maxaquene continua mergulhado numa crise de resultados

De mal a pior
Por Paulo Mubalo

comissão: nomeadamente,  Nuro 

Americano, antigo presidente do 

Maxaquene e que teve uma presta-

ção descolorida durante o seu man-

dato; Miguel Vaz, antigo dirigente 

do clube e Delfim de Deus, da direc-

ção cessante.

Sabe-se que Arlindo Mapande, que 

colocou o seu lugar à disposição, si-

tuação que deu espaço à realização 

da Assembleia Geral Extraordinária, 

que viria a eleger uma Comissão de 

Gestão, foi eleito presidente do Ma-

xaquene,  em Julho de 2018, com 

151 votos a seu favor e 58 a favor de 

Nuro Americano.

Mas este teria sido, claramente, o 

rosto de uma pálida figura que du-

rou muito pouco tempo à frente dos 

destinos daquela colectividade.  Este 

não conseguiu traduzir em prática 

muitas das suas promessas eleitorais, 

como as de robustecer a equipa prin-

cipal de futebol, por forma a lutar 

por lugares cimeiros nas várias com-

petições em que participa.

Com efeito, a sua ideia inicial que 

passava por atacar seriamente o fu-

tebol, por ser um espelho do clube, 

e a realização de partidas de Mo-

çambola no campo da baixa, neste 

ano que está prestes a findar, já que, 

segundo ele, tinha parceiros e um 

acordo feitos no sentido de o reabili-

tar, não passou de mera propaganda 

eleitoralista. Outrossim,  não passou 

de promessa o projecto que visava a 

introdução de novas modalidades, 

muito menos a construção de infra 

estruturas para dar rendimento ao 

próprio clube.  

Crise 
A crise no Maxaquene tem barbas 

brancas, pois mesmo na era José Sa-

lomone Cossa havia sinais claros de 

que algo não estava bem, sendo que 

alguns patrocinadores chegaram a 

virar as costas ao clube, tal é o caso 

de Imtiaz Amuji, um destacado só-

cio.

Amuji assumia, por vezes, funções 

que inicialmente cabiam  à direcção, 

mas que a mesma não cumpria por 

limitações financeiras que enfrenta-

va.

 Com efeito, foi este sócio que che-

gou a arcar com alguns prémios de 

jogo relativos à edição de Moçambo-

la de 2012, assim como as excursões 

dos adeptos que acompanhavam a 

equipa e as próprias faixas de cam-

peão que recebeu em Vilankulo no 

último dia do campeonato.

Esta e outras situações levaram José 

Salomone Cossa, antigo PCA da 

empresa Aeroportos de Moçambi-

que, a manifestar,  em carta dirigida 

ao presidente da Mesa da Assem-

bleia-Geral e aos conselhos Fiscal e 

Consultivo do clube, a sua vontade 

de colocar o cargo que ocupava des-

de 2009 ,  mas alegando problemas 

de saúde, o que veio a acontecer.

Mas é um facto incontroverso que 

este cometeu um erro de cálculo 

ao minimizar, à priori, a relevância 

das empresas que tradicionalmente 

apoiavam o clube, nomeadamente, 

LAM e ADM, que, peremptoria-

mente, afirmaram que deixariam 

de apoiar o clube caso o candidato 

Nuro Americano, antigo guarda-re-

des do clube e da selecção nacional 

e funcionário reformado da LAM 

não vencesse o pleito. O que veio a 

acontecer.

Entretanto....
Encurralados, os mesmos sócios do 

Maxaquene que, num passado re-

cente, mandaram passear as empre-

sas Linhas Aéreas de Moçambique 

e Aeroportos de Moçambique, as 

quais impunham condicionalismos 

para apoiar o clube, desesperados de-

cidiram, na recente Assembleia Ge-

ral Extraordinária, renegociar  com 

as retromencionadas empresas para 

estas voltarem a apoiar o clube.

Amide afastado
Enquanto isto, naquilo que alguns 

críticos consideram uma fuga para 

frente, a nova comissão de gestão do 

Maxaquene , encontrou um culpa-

do para o fraco desempenho da sua 

equipa principal de futebol. 

Assim, Amide Tarmamade, que 

substitui Antoninho Muchanga, ac-

tual treinador do Vilankulo Futebol 

Clube, foi afastado do cargo e para 

seu lugar foi indicado João Figueire-

do, que também já treinou o Maxa-

quene.

 O afastamento de Amide (assumiu 

o comando técnico em Maio deste 

ano) não surpreende muita gente, 

pois, tendo em conta os resultados 

menos conseguidos da equipa havia 

que encontrar uma vítima, e como a 

corda rebenta pelo lado mais fraco, 

era previsível que fosse o treinador o 

sacrificado.

Amide Tarmamade,  51 anos, é ho-

mem da casa, sendo que enquanto 

jogador fez a sua formação no Ma-

xaquene , clube onde jogou até se 

afirmar nos seniores.

Momentos como estes escasseiam no Maxaquene



22 Savana 01-11-2019DIVULGAÇÃO

As eleições gerais e das assembleias provin-
ciais de 15 de Outubro não foram livres, jus-
tas, nem trans-parentes porque o partido no 
poder capturou e assaltou a máquina eleito-
ral, concluem o Centro de Integridade Públi-
ca (CIP), o Centro Desenvolvimento da De-
mocracia (CDD), o Centro de Aprendizagem 
e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), o 
Forúm Nacional das Radios Comunitárias 
(FORCOM), o Observatório do Meio Rural 
(OMR), o Mecanismo de Apoio à Socieda-
de Civil (MASC), a WLSA Mo-çambique e a 
plataforma de observação eleitoral VOTAR 
Moçambique, que subscrevem este comuni-
-cado. 
Das seis eleições gerais multipartidárias já 
realizadas em Moçambique, estas foram as 
mais viciadas e fraudulentas. Para a justiça e 
neutralidade nas eleições, é preciso repensar-
-se o sistema eleitoral em que o partido no 
poder nomeia agentes eleitorais-chave, que 
podem violar a lei com impunidade, protegi-
dos pela intimidação promovida pelo parti-
do e pela polícia. 
A constituição de uma nova Comissão Na-
cional de Eleições (CNE), em Abril do próxi-
mo ano, deve ser o ponto de partida para a 
mudança e as OSCs irão promover uma cam-
panha a favor da criação de uma CNE inde-
pendente e neutra.

-
çou com as eleições municipais do ano passa-
do, nas quais a contagem de votos aconteceu 

AS ELEIÇÕES NÃO FORAM LIVRES, 
JUSTAS E TRANSPARENTES E OS RESULTADOS 

NÃO SÃO CREDÍVEIS
Declaração da sociedade civil sobre eleições gerais 

e das assembleias provinciais
de forma secreta e ilegal em, pelo menos, 
cinco municípios (Matola, Marromeu, 
Moatize, Alto-Molócuè e Monapo), dando 
vitória ao partido no poder, apesar do apu-
ramento provisório da CNE e a contagem 
paralela mostrarem vitória da oposição. 

-
mente manipulado, com a província de 
Gaza a recensear  300.000 eleitores acima 
da população em idade eleitoral, enquan-
to na Zambézia o recenseamento foi abai-
xo do esperado.
A campanha eleitoral foi caracterizada por 
uma mistura de uso excessivo de recursos 
do Estado pelo partido Frelimo e pela in-
timidação da oposição e da sociedade ci-
vil. Alunos e professores foram obrigados 
a fazer campanha pelo partido no poder e 
viaturas e outros meios do Estado foram 
usados ilegalmente durante o processo. 
Tudo isto foi acompanhado pela crescente 
intimidação - pelo bloqueio de caravanas 
da oposição, o registo e até a recolha de 

-
dos.
O que aconteceu, pela primeira vez, este 
ano, foi a tentativa de impedir ilegalmente 
a observação in-dependente, atrasando e 
não emitindo credenciais de observadores 
em larga escala. Em algumas pro-víncias, 
as credenciais não foram, simplesmente, 
emitidas para observadores independentes. 
Mais de 3.000 observadores independentes 
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não receberam credenciais e alguns, em nú-
mero reduzido, –receberam -nas no dia da 
votação, muito tarde para se deslocarem aos 
postos de votação..
Tudo isto limitou, em grande medida, a ob-
servação eleitoral por Organizações da Socie-
dade Civil (OSC) na Zambézia, Gaza e Tete. 
Do lado oposto, foram emitidos milhares de 
credenciais para “observadores” de grupos 
desconhecidos ligados ao partido no poder, 
cujos titulares intervieram activamente no 
funcionamento das assembleias de voto.
Continuamos a assistir a observação inter-
nacional a legitimar processos eleitorais vi-
ciados e caracterizados por ilícitos eleitorais 

-
ções, como se essas práticas fossem aceites e 
comuns nos processos eleitorais dos seus paí-
ses. Vivemos um cenário caracterizado por 
uma forma pouco respeitosa de chamar as 
nossas eleições, designando-as de segunda 
categoria e onde os eleitores são chamados 
simplesmente para legitimar a fraude. 
No decurso do processo eleitoral, o mais hor-
rível foi o assassinato hediondo de Anastácio 
Matavel, voz activa da sociedade civil e chefe 
de missão de observação eleitoral, executado 
por um esquadrão de morte constituído por 
agentes da Polícia de elite, 9 dias antes das 
eleições. Isto, claramente, pretendia intimi-
dar e impedir a observação das eleições pelas 
organizações da sociedade civil, principal-
mente na província de Gaza, onde a vítima 
foi assassinada. 
Houve falhas graves e generalizadas no cum-
primento das regras de apuramento parcial de 
votos nas assembleias de voto, no transporte 
de editais das assembleias de voto para as se-
des distritais do STAE e no apuramento dis-

trital. A exigência legal da publicação de 
cópias de editais de apuramento parcial 
nas assembleias de voto e de apuramen-
to intermédio nas Comissões Distritais 
de Eleições (CDE) foi violada de forma 
generalizada, tornando-se ainda mais di-
fícil o monitoramento do processo pelos 
observadores das OSCs. Face a tudo isto, 
exige-se que os tribunais e o Conselho 
Constitucional, que têm a nobre missão 
de garantes da aplicação da Lei e do res-
peito pela Constituição da República, fa-
çam julgamento justo e transparente do 
processo eleitoral, julgando o mérito das 
questões e não apenas as formalidades, 

forma de conferir alguma credibilidade a 
um processo que é posto em causa pelos 
concorrentes, pelos cidadãos e tem po-

-
ral, como já se viu, ciclicamente, nas úl-
timas duas eleições gerais (2009 e 2014).
Nós, enquanto organizações da socieda-
de civil, declaramos que as eleições não 
foram justas, livres, muito menos trans-
parentes e que os resultados não são cre-
díveis devido ao bloqueio ilegal da ob-
servação independente das organizações 
da sociedade civil. Isto é inadmissível e 
não pode acontecer num país que se pre-
tende democrático. As OSCs estão unidas 
para lançar uma campanha em memória 
de Anastácio Matavele para garantir que 
os órgãos de gestão eleitoral nunca mais 
sejam capturados por qualquer partido. 
Começamos exigindo a constituição de 
uma Comissão Nacional de Eleições re-
putada, neutra e que possa liderar a re-
forma do sistema eleitoral.
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Visando consubstanciar o trabalho de organização da Venda Informal, corolário do Fórum de Auscultação Pública Sobre a Venda Informal, cujo lema foi: “Por um espaço publico 
mais ordenado e para todos”, para conhecimento do público em geral e dos vendedores informais em particular, vimos comunicar a disponibilidade de bancas, barracas e lojas 

por Distrito Municipal, visando salvaguardar a transparência necessária na concessão dos mesmos, em observância ao Artigo 25, conjugado com o Artigo 29 da Postura Sobre 

Mercados e Feiras, Aprovada pela Resolução Nº 94/AM/2008 de 23 de Outubro.

Reitera-se ao público interessado em adquirir bancas, barracas e espaços nos mercados para seguirem os procedimentos seguintes:

Requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Director Municipal de Mercados e Feiras (reconhecido);

Termo de Compromisso (reconhecido);

Cópia de BI (autenticada);

Cópia do IPA;

Cópia do NUIT.

Estes documentos deverão ser depositados no mercado de preferência na responsabilidade do Fiscal-Chefe do respectivo mercado.

Ver tabelas que se seguem das quais constam as identidades e contactos dos mesmos.

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS

COMUNICADO

Distrito Municipal KaMaxaquene 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Mazambane 40 122 0 162 
2 Khalene Formal 2 158 0 160 
3 Khalene Informal 7 0 0 7 
4 1º de Maio 14 0 0 14 
5 Chai 15 0 0 15 
6 Mafalala 10 18 0 28 
7 Feira de Maxaquene 6 0 0 6 
8 Maxaquene 0 243 0 243 
9 1º de Agosto 23 0 0 23 

10 Peixe 0 0 0 0 
Sub total 117 541 0 658 

Distrito Municipal KaMpfumu 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Central 0 5 0 5 
2 Povo 0 16 0 16 
3 Janeth 0 78 0 78 
4 Praça de Touros 0 0 0 0 
5 Feira P. Touros 10 0 0 10 
6 Mandela I 5 23 0 28 
7 Mandela II 5 0 0 5 
8 Estrela Vermelha 0 0 0 0 
9 4 de Outubro 20 2 0 22 

10 Agostinho Neto 10 8 0 18 
11 FEIMA 2 0 2 2 

Sub total 52 132 2 184 

Distrito Municipal Nhlamankulu 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Xipamanine Formal 17 67 0 84 
2 Xipamanine Informal 12 28 0 40 
3 Xipamanine Bazuca 0 0 0 0 
4 Malanga Formal 0 69 0 69 
5 Malanga Informal 0 230 0 230 
6 Fajardo Formal 3 20 0 23 
7 Fajardo Informal 20 0 0 20 
8 Lhanguene 4 42 0 46 
9 Vulcano 11 117 0 128 

10 7 de Abril 5 234 0 239 
Sub total 72 807 0 879 

MUNICÍPIO DE MAPUTO
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Distrito Municipal KaMubukwana 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Grossista do Zimpeto 0 0 0 0 
2 Anexo MGZ 0 0 0 0 
3 Drive in 30 30 0 60 
4 Zimpeto Retalhista 20 135 0 155 
5 Matendene 81 492 0 573 
6 Mbuzine 120 178 0 298 
7 Malhazine 24 58 0 82 
8 Volante 6 7 0 0 7 
9 George Dimitrov 52 116 0 168 

10 Bagamoyo 10 52 0 62 
11 10 de Novembro 7 21 0 28 
12 25 de Junho 8 100 0 108 
13 Inhagoia 10 20 0 30 
14 Jardim 0 89 0 89 
15 Unidade 7 6 8 0 14 
16 Luís Cabral 0 329 0 329 

Sub total 375 1628 0 2003 

Distrito Municipal KaTembe 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Katembe 4 36 0 40 
2 Chali 56 24 0 80 

Sub Total  60 60 0 120 

Distrito Municipal KaNyaKa 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Peixe   24 0 24 
2 Inhaca         
3 Ribwene   0 0 0 

Total   24 0 24 

Resumo: 
Nº Distritos Barracas Bancas Lojas Total 

1 KaMpfumu 50 132 2 184 
2 Nhlamankulu 72 807 0 879 
3 KaMaxaquene 117 541 0 658 
4 KaMavota 336 897 4 1237 
5 KaMubukwana 359 1628 0 1987 
6 KaTembe 60 60 0 120 
7 KaNyaKa 0 24 0 24 

TOTAL 994 4089 6 5089 

Distrito Municipal KaMavota 
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total 

1 Hulene 0 126 1 126 
2 Polana Caniço 38 90 3 128 
3 Estaleiro 23 0 0 23 
4 Missavane 33 40 0 73 
5 Mavalane 10 8 0 18 

6 
Praça dos 
Combatentes 19 110 0 129 

7 1 de Junho 6 19 0 25 
8 Mahotas 14 6 0 20 
9 Romão 0 46 0 46 

10 3 de Fevereiro 111 150 0 261 
11 Laualane I 7 28 0 35 
12 laualane II 4 95 0 99 
13 Ferroviario 9 24 0 33 
14 Muchapo 48 24 0 72 
15 Magoanine A 9 10 0 19 
16 Albasine 0 48 0 48 
17 Magoanine B 5 0 0 5 

Sub total 336 824 4 1160 
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Armando Nhantumbo

Rui Mate

Fernando Mbaze

André dos Santos

Francisco Carmona

Carlos Mula

Carmelinda Gaspar

Fernando Bunguele

Fernando Gonçalves

Arnaldo Simão

Fernando Lima

Argunaldo Nhampossa

Raúl Senda

André Catueira

Eugénio Arão

As caras que deram 
corpo ao Projecto Eleições 

2019

O 
Centro para a Democracia 
e Desenvolvimento (CDD) 
apresentou uma reclamação 
ao presidente do Tribunal 

Administrativo (TA), Machatine 
Munguambe, pela demora desta ins-
tância judicial no julgamento de um 
pedido de anulação da adjudicação 
do sistema de bilhética electrónica 
à Agência Metropolitana de Trans-
porte de Maputo (AMT), avaliada 
em pouco mais de 1,4 biliões de me-
ticais (22 milhões de dólares), consi-
derando o negócio “irracional”.

O CDD, num documento assinado 

pelo director daquela organização 

da sociedade civil, Adriano Nuvun-

ga, considera “inoportuna, irrazoá-

vel, irracional e ofensiva ao interesse 

público” a adjudicação da concepção, 

fornecimento, instalação, teste e co-

missionamento do sistema automáti-

co de cobrança de tarifas (AFC) no 

transporte público urbano de pas-

sageiros na Área Metropolitana de 

Maputo, a favor da empresa Maxcom 

Africa Plc.

O recurso contencioso de nulidade 

do contrato administrativo em causa 

deu entrada na Secretaria do Tribunal 

Administrativo no dia 19 de Agosto 

de 2019, mas passados dois meses e 

dez dias o Tribunal Administrativo 

ainda não se pronunciou sobre a im-

petração.

“O recurso de que a demora na deci-

são aqui se reclama visava impedir o 

gasto abusivo, inoportuno, irrazoável, 

irracional e lesivo ao interesse públi-

co, do equivalente à quantia de 22 

Bilhética electrónica em Maputo

CDD considera 
adjudicação irracional

milhões de dólares, na instalação de 

um duvidoso  sistema automático de 

emissão de bilhetes de viagem, numa 

cidade onde se formam filas inter-

mináveis para aceder a camionetas 

de cargas de mercadoria, entretanto 

usadas para o transporte de pessoas”, 

lê-se na reclamação apresentada a 

Machatine Munguambe.

Aquele montante pode comprar um 

lote de 140 autocarros condignos de 

transporte de passageiros, refere a re-

clamação.

Para a CDD, o recurso é urgente, 

porque o povo clama por meios ra-

zoáveis de transporte semi-colec-

tivo, uma vez executado contrato, 

fazendo-se o milionário pagamento 

e dificilmente a decisão a proferir irá 

produzir efeito útil.

Por outro lado, a decisão a ser profe-

rida terá um efeito dissuasor sobre o 

“frenesim” de adjudicações inoportu-

nas, irrazoáveis, irracionais e ofensi-

vas ao interesse público diariamente 

feitas pela administração pública 

moçambicana, habituada à impuni-

dade.

O CDD lembra a Machatine Mun-

guambe, no seu discurso alusivo à Se-

mana da Legalidade, que cita Samora 

Machel a referir que em “Moçambi-

que deve haver respeito pelos bens do 

povo”

“O senhor não use o poder que o 

povo lhe conferiu, de administrar a 

justiça em seu nome, para mandar, 

tempestivamente, para a farra do 

gasto desenfreado do dinheiro pú-

blico na Agência Metropolitana de 

Maputo”, lê-se no documento.

Os Estados Unidos da América come-
çaram a receber informação sobre o 
paradeiro de Abu Bakr al-Baghdadi 
há quase um mês, segundo Donald 

Trump. As autoridades de inteligência conse-

guiram descobrir a sua localização exacta - per-

to da vila de Barisha, no noroeste da Síria - há 

duas semanas, e Trump tomou conhecimento 

do planeado ataque no final da semana passada.

Momentos depois de uma equipa, incluindo o 

presidente dos EUA, se instalar na sala de situa-

ções da Casa Branca por volta das 17h (23h na 

Síria), no Sábado, oito helicópteros - principal-

mente CH-47s de dois motores - descolaram de 

uma base aérea no norte do Iraque.

As autoridades americanas não confirmaram 

exactamente de onde a aeronave descolou, mas a 

maioria dos relatórios diz que foi de Erbil. Apa-

rentemente, a aeronave sobrevoou a Turquia e o 

território controlado por militares russos.

Eles atingiram o alvo pretendido, um pequeno 

complexo nos arredores de Barisha, na província 

de Idlib, na Síria, a cinco quilómetros ao sul da 

fronteira com a Turquia, cerca de uma hora e 10 

minutos após a descolagem. A operação em ter-

ra foi apoiada por aviões e navios militares, disse 

Trump. Os militares  - comandos da Força Del-

ta - trouxeram cães militares e um robot militar.

Os moradores de Barisha disseram que houve 

tiros de helicópteros por 30 minutos antes que 

as tropas se tornassem activas no chão. Eles dis-

seram que os helicópteros dispararam mísseis 

contra duas casas, destruindo uma.

Acreditando que a porta principal do complexo 

estava armadilhada, os soldados entraram explo-

dindo uma parede.

Baghdadi fugiu para uma rede de bunkers e tú-

neis subterrâneos que serpenteavam o complexo, 

vestindo um colete suicida e arrastando três de 

seus filhos.

Quando um robot militar se arrastou em sua 

direcção e um cão foi despachado para subjugá-

-lo, Baghdadi ficou encurralado num beco sem 

saída. Ele deflagrou o colete suicida, matando a 

si seus filhos e causando o colapso do túnel, de 

acordo com Trump.

O cão foi ferido e recuperado pelos comandos. 

Trump twittou uma foto do cão - chamado pela 

imprensa americana por Conan - na segunda-

-feira.

Para chegar aos restos mortais de Baghdadi, 

as tropas tiveram que vasculhar os escombros. 

Técnicos de laboratório realizaram um teste de 

ADN no local e, 15 minutos mais tarde, identi-

ficaram-no positivamente.

Trump disse que as tropas dos EUA permane-

ceram no complexo durante cerca de duas horas 

após a morte de Baghdadi e recuperaram mate-

rial altamente sensível sobre o Estado Islâmico, 

incluindo informações sobre seus planos futuros.

Depois da retirada das tropas, as caças norte-

-americanas dispararam seis roquetes contra a 

casa, destruindo-a totalmente.

Pouco antes das 3h30 da manhã, horário da Sí-

ria, a frota de helicópteros descolou para a via-

gem de volta ao Iraque.

Os restos mortais de Baghdadi foram posterior-

mente lançados ao mar.

(Guardian)

Baghdadi morreu num raide 
americano no noroeste da Síria
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Venâncio Calisto (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O 
mundo está em convulsão. As recorrentes e sempre ignoradas injustiças 

sociais são o efeito bola de neve que gera o caos que se vive nas últimas se-

manas. Milhares de pessoas decidiram quebrar o silêncio e fazer das ruas o 

palco de protesto. Chile e Barcelona são alguns exemplos do quanto o povo 

cansou-se de assistir, inerte, a ascensão do autoritarismo e da opressão. No entanto, 

a liberdade e um mundo mais justo continuam uma utopia, um sonho distante e 

sem ainda espaço para existir, visto que o pesadelo é o que reina. 

Por aqui, as armas voltaram a actuar. A Estrada Nacional Número 1 foi trans-

formada novamente em corredor da morte. Muxungue e Inchope já com ataques 

registados juntando-se a Nhamatanda. O medo e a violência assumiram as rédeas 

da orquestra e o povo, amaldiçoado pela desgraça, está entre o abismo e o precipício. 

Ou melhor sem alternativa. Até quando vai durar esta “guerra definitiva?”  

Por aqui, enquanto a oposição aponta os ilícitos eleitorais como principais causas 

da sua derrota nas eleições de 15 de Outubro último, a “onda vermelha” festeja em 

grande. Esquecidos da fome, do desemprego e de tantas outras carências sociais, 

desde o último domingo, em todas aldeias, vilas, distritos e cidades do país, popula-

res e simpatizantes saíram à rua para saudar a vitória “esmagadora e retumbante” da 

Frelimo e do seu candidato Filipe Nyusi. A CNE reconhece que houve irregulari-

dades no processo e deixa a decisão final para o Conselho Constitucional. 

 Hoje, a nossa narrativa visual traz-nos alguns momentos mais marcantes da campa-

nha eleitoral, que, apesar da violência que manchou todo processo, foi um momento 

de encontro e fraternidade entre os moçambicanos. Um dos raros momentos em 

que o povo interage com os seus governantes, sem as barreiras da hierarquia social.

Na primeira fotografia, temos Eduardo Salimo, membro do partido Frelimo, a pro-

var os seus dotes de bailarino. De seguida, vemos o presidente da Frelimo, Filipe 

Nyusi, pousando para uma selfie ao lado do régulo de uma povoação, para depois 

aparecer acompanhado pela sua esposa, Isaura Nyusi, onde  sorri e brinca com a 

população. Ossufo Momade, presidente e candidato da Renamo, num discurso 

efervescente compõe a fotografia que se segue, e terminamos com Daviz Simango, 

presidente e candidato do MDM, a cumprimentar, animado, um vendedor de refei-

ções de um mercado. Foram momentos raros, marcantes que até se confundem com 

sonhos. É que parece um tabú no nosso país ver a nata política proxima do seu povo 

para uma troca de ideias ou mesmo para uma mera saudação. Será que precisamos 

de campanhas eleitorais para tal, se assim for, então até 2024. Mas achamos nós que 

isto deve ser rotineiro porque a democracia é o povo. 

Por aqui, as coisas vão 
assim assim
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O 
Governo moçambicano 
está disposto a oferecer 
incentivos à indústria de 
cimento nacional, desde 

que dê garantias de que vai pro-
duzir o suficiente para alimentar 
o mercado doméstico, assegurou o 
ministro da Indústria e Comércio, 
Ragendra de Sousa.

Ragendra de Sousa deu conta da 

disponibilidade para conceder es-

tímulos ao sector do cimento mo-

çambicano, quando falava num 

evento comemorativo do 95º ani-

versário da Cimentos de Moçam-

bique (CM), a mais antiga empresa 

da área no país.

“A partir do momento em que os 

industriais do cimento nos assegu-

rarem auto-suficiência na produção 

e consequente oferta do cimento 

estaremos mais encorajados a to-

mar medidas de incentivo para este 

sector”, disse o dirigente.

 A área cimenteira, prosseguiu, é 

uma das que poderão assegurar que 

o objectivo de auto-suficiência na 

produção e diversificação de ex-

portações seja em breve alcançado, 

referiu Ragendra de Sousa.

 A prova disso está no facto de em 

2018 ter-se posicionado em quar-

to lugar, com uma contribuição de 

cerca de 10%.  “A importância des-

te sector é ainda testemunhada pela 

aprovação, durante este mandato, 

do Decreto 28/2016 de 18 de Ju-

de gás natural como prova dessa 

aposta.

“Falamos de passado e presente, 

para chegar a uma perspectiva pro-

missora de futuro. Todos sabemos 

e temos esperança que os projectos 

de gás natural tragam prosperidade 

para o país”, afirmou.

 A CM já tem participação efectiva 

nesses projectos, fornecendo mais 

de 10 mil toneladas de cimento 

para a implantação das estruturas 

iniciais e está pronta para o forneci-

mento de cimento para as obras de 

implantação que se seguirão pelos 

próximos anos. 

 “Defensores que somos do con-

teúdo local, saudamos a decisão do 

Governo da utilização de 100% de 

cimento nacional, medida que vai 

beneficiar a todo o sector de cimen-

to, mantendo a competitividade da 

indústria nacional, gerando empre-

gos e receita para o Estado Mo-

çambicano”, frisou Ednei Vieira.

A CM é constituída por cinco  fá-

bricas, designadamente, duas em 

Nacala, com uma capacidade de 

produção de 400 e 600 toneladas 

por dia, respectivamente, a fábrica 

do Dondo, com uma capacidade de 

800 toneladas por dia e a fábrica da 

Matola, que dispõe de uma linha 

de produção de clínquer de forno 

rotacional, com uma capacidade de 

cerca de 2.400 toneladas por dia, e 

uma moagem com capacidade de 

produção de 600 toneladas por dia.

lho, que aprova o Regulamento de 

Produção, Comercialização e Ga-

rantia de Qualidade de Cimentos 

Correntes”, destacou.

 O titular do pelouro da Indústria 

e Comércio enfatizou que o sector 

industrial continua a ser uma das 

prioridades para a transformação 

estrutural da economia, visando a 

mudança qualitativa do crescimen-

to do Produto Interno Bruto (PIB).

 Nesse sentido, o Programa Quin-

quenal do Governo 2015-2019 

define as linhas de orientação do 

desenvolvimento industrial no país, 

centradas no desenvolvimento do 

sector, aumento da produção e pro-

dutividade, promoção da industria-

lização orientada para a moderni-

zação da economia e aumento das 

exportações.

 A promoção do emprego e da 

cadeia de valor dos produtos pri-

mários nacionais, assegurando a 

integração do conteúdo local e a 

melhoria do ambiente de negócios 

de forma sustentável, inscrevem-se 

na visão governamental para o sec-

tor industrial.

Olhos no presente e futuro 
– Ednei Vieira
Por seu turno, o director-geral da 

CM, Ednei Vieira, afirmou que, 

apesar do orgulho pelo passado, a 

empresa está atenta às oportunida-

des do presente e do futuro, apon-

tando a participação nos projectos 

Governo promete incentivos 
ao cimento

Em sinal de protesto  vogais da oposição boicotaram a cerimonia 
de anuncio dos resultados eletorais no passado domingo

• O sheik das eleições, que é um homem de fé, parece ter “quebrado”, 

tal o triste relatório de irregularidades verificadas a 15 de Outubro: 

antes e depois. Com problemas de consciência, depois de desempa-

tar a voto da CNE a favor da Frelimo, o sheik, tal Pôncio Pilatos, diz 

que quem decidirá se as eleições foram livres, justas e transparentes 

são os homens das togas do CC. O seu braço direito na CNE, o 

sinistro Cuinica, perante tal situação, preferiu considerar isso, um 

lapso de linguagem. Assim vamos de situação pós-eleitoral…

• Lá por fora, mesmo antes dos resultados terem sido homologados 

pelas instâncias competentes, os “tradicionais aliados”, a leste e a 

oeste vão mandando felicitações ao engenheiro. Incluindo o presi-

dente daquele país de que é fã o MC Roger…

• Está a ser considerado intrigante o silêncio de mano Mané sobre 

as eleições em que era suposto ser o governador eleito. Não se co-

nhecem sequer as suas alegações de fraude na província que vota 

tradicionalmente oposição. Grande mistério mesmo.

• Também é misterioso o nome de “Manuel Jorge”, o homem que 

foi mencionado várias vezes no tribunal de Nova Iorque como 

estando potencialmente associado às quatro tranches transferidas 

para o Partido Frelimo via BIM e totalizando 10 milhões de verdi-

nhas, mesmo à boca das eleições de 2014. O outro nome era o da 

deputada Faztudo, falecida no ano seguinte, em 2015. Para além 

dos nomes atribuídos a várias personagens já conhecidas, como 

“pauzinhos”  e “pantero” para o ex-ministro detido na África do 

Sul, esta segunda-feira apareceu em grande destaque a personagem 

“três beijos” que, tudo indica tratar-se da ex-vice das Finanças, a que 

é suposta de ser “expert” em dívidas ocultas. 

• O julgamento está cheio de pequenos detalhes que, não sendo es-

senciais, ajudam a compreender toda a trama que passou ao lado 

do próprio governo. Do rebento presidencial apanhado com uma 

mala com milhões de dólares safo pelos executivos da fraude em 

Abu Dhabi, à paixão por uma prostituta vivendo em França, ao 

operativo do sise que devia “estar de olho” no ministro lança per-

fume durante do “road show” para renegociar as “tunabonds”, até 

às mil garrafas de vinho expedidas para o “pantero” e o seu amigo 

Barros. Ao FBI só falta revelar a cor da roupa interior de cada um 

dos protagonistas.

• E tratando-se de cuecas, ficou a saber-se, 24 horas depois do raide 

na Síria contra o “choramingas” barbudo com amigos na zona de 

Nampula e Cabo Delgado, que foi através da sua roupa interior 

“capturada” por operativos curdos, que foi possível obter-se uma 

amostra de sangue para o teste de DNA. A próxima descoberta 

será o nome do canino que perseguiu corajosamente, na versão 

Hollywood de Trump, o líder do daesh pelos túneis subterrâneos 

do seu esconderijo.

• Se o canino esteve atento, a rapaziada que faz o jornal da ex-joa-

quim lapa estava totalmente distraída uma destes noites que se 

esqueceram de mencionar a contribuição dos 10 milhões recebida 

no partidão a partir das contas dos libaneses envolvidos na burla o 

sistema securitário costeiro que nunca chegou a ser. Tal distracção 

afectou também o canal de televisão que, durante as eleições, pare-

cia querer competir com a estatal tv no seguidismo ao que dá certo. 

Reflexos da esmagadora vitória ou dos bifes com que entretêm os 

dentes?

• Com tanto adjectivo com que os vencedores se auto-elogiam paira 

no seio dos escribas uma nuvem agoirenta de tempos difíceis para o 

sector. A começar pelos “cavalos de Tróia” que querem somar pon-

tos junto dos seus patrões. Ai dos vencidos, como disse Breno, o 

chefe celta que tomou Roma de assalto…

• A companhia de bandeira, que quer teimosamente dar o salto em 

frente, em maré de azar, tropeçou de novo nos escândalos do pas-

sado, que mostram como as tetas da vaca alimentavam tantos pa-

rasitas. Apesar de desmentido por todos os quadrantes como falso, 

os do combate à corrupção ainda não puseram a boca no trombone 

para dizer que era falso o milionário contrato da revista de bordo 

que já deu uvas para muitas famílias da nomenklatura local. Poei-

ras…

Em voz baixa

• Será que para os lados da Casa Branca não querem recrutar o mo-

çambicano que está a fazer furor em S. Petersburgo como estratega 

de propaganda da expansão russa para África? 
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No prosseguimento do pro-
jecto de “Plantio de Ár-
vores”, promovido pelo 
Standard Bank, mais de 

150 árvores foram, na sexta-feira, 
25 de Outubro, plantadas, na Es-
cola Primária Completa (EPC) 
Guebo e na EPC Av. das FPLM, 
em Maputo, com o objectivo de 
consciencializar os alunos sobre 
a importância da preservação do 
meio ambiente.
As árvores podem providenciar 

necessidades de oxigénio para a 

existência humana ao reterem o 

dióxido de carbono. Contribuem, 

igualmente, para a redução da 

poluição do ar, promovem um 

ambiente atractivo, calmo e ade-

quado, para a recreação, para além  

de desempenharem um papel im-

portante no ecossistema, pois são 

responsáveis por manter mais de 

cinquenta por cento da biodiver-

sidade.

Esta iniciativa levada a cabo pelo 

Standard Bank, em ambos os es-

tabelecimentos de ensino, enqua-

dra-se no âmbito da responsa-

bilidade social, que visa criar um 

ambiente saudável: “É por isso 

que um grupo de colaboradores 

do banco, em conjunto com os 

alunos e professores, procedeu ao 

plantio de árvores em duas esco-

Plantadas mais 150 árvores 
em escolas primárias

las primárias em Maputo”, enfa-

tizou Alfredo Mucavela, director 

de Marketing e Comunicação do 

Standard Bank.  

Ao todo, foram plantadas mais de 

150 árvores, das quais aproxima-

damente 80 na EPC Guebo e 70 

na EPC Av. das FPLM. Na oca-

sião, os colaboradores do banco e 

os professores daquelas unidades 

educacionais transmitiram aos 

alunos mensagens sobre a im-

portância das árvores para o meio 

ambiente.

“Muitas vezes, quando as crianças 

vêm frondosas árvores não en-

tendem donde é que elas vieram. 

Hoje, os petizes tiveram a oportu-

nidade de aprender que as árvores 

existem porque alguém as plantou 

e, acima de tudo, cuidou delas”, 

disse Alfredo Mucavela, acrescen-

tando que o banco, no âmbito des-

te projecto vai procurar abranger 

maior número possível de escolas.

Para Tércia Machava, directora da 

EPC Guebo, o projecto do Stan-

dard Bank representa uma mais-

-valia para a escola: “Conforme 

podem ver, a nossa escola localiza-

-se numa zona propensa à erosão 

e não dispõe de espaços verdes. As 

árvores que hoje plantamos vão 

conferir beleza, dando vida à es-

cola”, frisou.

A 
Universidade Poli-

técnica reuniu, na 

semana passada, em 

Maputo, os estu-

dantes e docentes, particu-

larmente dos cursos de Ges-

tão Financeira e Bancária, 

Administração e Gestão de 

Empresas e de Ciências Ju-

rídicas, bem como parceiros 

e especialistas, na IX edição 

das jornadas de Direito Ban-

cário, durante as quais foram 

debatidos os aspectos legais e 

práticos associados às activi-

dades dos sectores económi-

IX edição das jornadas de Direito 
Bancário na Politécnica

co e financeiro.

Organizado em parceria com o 

BCI, o evento consistiu na apre-

sentação e discussão de dois pai-

néis, sendo o primeiro dedicado a 

um estudo que incidiu sobre um 

“Projecto de Financiamento de 

uma Empresa” e outro sobre a 

“Protecção de Dados Pessoais no 

Direito Bancário Moçambicano”.

Pretende-se com estas jornadas 

científicas proporcionar uma 

oportunidade para a discussão 

aberta e partilha de conheci-

mentos sobre temas actuais e 

pertinentes, no campo do Di-

reito Bancário e das actividades 

económicas e financeiras, criando 

uma espaço de interação entre es-

tudantes, docentes e especialistas.

A propósito, o director adjunto 

Científico e Pedagógico da Es-

cola Superior de Gestão, Ciências 

e Tecnologias (ESGCT), uma 

unidade orgânica da Universida-

de Politécnica, Alberto Razul, re-

feriu que as Jornadas Científicas 

realizam-se anualmente com o 

intuito de fazer o aproveitamento 

das pesquisas dos estudantes, que 

estão a preparar os seus trabalhos 

de fim do curso, sendo, igualmen-

te, uma forma de ensaio sobre 

como os referidos trabalhos serão 

apresentados. 

“Esta acção faz parte das activi-

dades extracurriculares da uni-

versidade, que servem de com-

plemento aos conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes, para 

a sua formação geral, não somen-

te na componente profissional, 

mas também na vertente huma-

na, nomeadamente na actividade 

futura, no seu relacionamento 

com os colegas e com a sociedade 

em geral”, frisou Alberto Razul, 

acrescentando que, em breve, se-

rão, também promovidas 

outras jornadas envolvendo 

conhecimentos das áreas de 

engenharias e ciências so-

ciais.

Ao proceder o encerramen-

to da IX edição das jorna-

das de Direito Bancário, 

Luís Aguiar, administrador 

do BCI, referiu-se ao epi-

centro do evento que ficou 

evidenciado, através das 

apresentações, questiona-

mentos e comentários que 

enriqueceram sobremaneira 

aos presentes. 
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Mais de 700 pessoas 
(das quais cerca de 
600 andando a pé e 
um pouco mais de 

100 ciclistas) participaram, no 
domingo, 27 de Outubro, em 
Maputo, na terceira edição da 
caminhada de consciencialização 
da sociedade sobre o perigo que o 
cancro da mama representa para 
a vida, em homenagem à Nicolle 
Melanie, vítima desta doença aos 
15 anos de idade.

Promovida pela Fundação Ni-

colle Melanie, em parceria com 

o Standard Bank e o Ginásio 

Power, o evento, que decorreu 

na praia da Costa de Sol, con-

tou, igualmente, com a realização 

duma palestra sobre a doença, de-

monstração sobre o diagnóstico, 

através da apalpação da mama, e 

Consciencialização sobre cancro da mama
uma aula de zumba.

Abordada na ocasião, Hélia Cam-

pos, directora de Capital Huma-

no do Standard Bank, referiu que 

a saúde constitui um dos pilares 

principais das acções de respon-

sabilidade social desta instituição 

financeira: “Foi tendo em conta 

este princípio que o Standard 

Bank não podia ficar indiferente 

a esta iniciativa”, sustentou. 

A porta-voz do evento, Isabel 

Laíce, explicou que a iniciativa 

visa educar a sociedade sobre o 

cancro da mama, tendo surgido 

na sequência de ter sido diag-

nosticado cancro da mama a uma 

menina de 15 anos.

“O cancro da mama não escolhe 

a idade nem sexo. Mas, quando 

detectado atempadamente, é pos-

sível fazer-se um tratamento ade-

quado”, sustentou Isabel Laíce, 

realçando o facto de o Standard 

Bank ter acreditado neste movi-

mento, que contou, também, com 

a colaboração da Associação de 

Ciclistas.

A 
Galp apresentou uma ac-
tualização da sua estraté-
gia de investimento para os 
próximos anos, reforçando 

os valores de investimento a aplicar 
em projectos que promovam a tran-
sição para um modelo energético 
de menor intensidade carbónica.

Em termos concretos, o investimen-

to anual médio líquido previsto até 

2022 situa-se entre 1,0 mil milhões 

euros e 1,2 mil milhões euros, dos 

quais mais de 40% serão dedicados 

à captura de oportunidades relacio-

nadas com a transição energética. 

Estas incluem o aumento do peso 

do gás natural no mix de produção, 

bem como o desenvolvimento de 

um negócio competitivo de geração 

de electricidade através de fontes 

renováveis.

“Estamos a preparar a Galp para 

o seu próximo ciclo de crescimen-

to, em que seremos parte activa da 

transição energética,” afirma Carlos 

Gomes da Silva, CEO da Galp. 

“Vamos promover soluções econó-

micas e ambientalmente susten-

táveis, mantendo, como sempre, 

o compromisso de uma actuação 

socialmente responsável que não 

deixe de assegurar o crescimento de 

longo-prazo, a disciplina financeira 

e o retorno accionista,” acrescenta.

O investimento médio em energias 

renováveis e em novos negócios de-

verá representar entre 10% e 15% de 

toda a alocação de capital.

Este investimento da Galp em 

Moçambique é realizado em par-

ceria com a Mozambique Rovuma 

Venture S.p.A. – uma joint venture 

entre a ExxonMobil, Eni e CNPC 

–, a KOGAS e a Empresa Nacio-

nal de Hidrocarbonetos (ENH). A 

ExxonMobil irá liderar a construção 

e operação dos trens onshore e das 

instalações relacionadas, enquanto 

a Eni será o operador do upstream.

Galp lança 
novo ciclo
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Mais de 500 idosos in-
tegrados em diferen-
tes centros de apoio à 
velhice no país benefi-

ciaram, recentemente, de kits de 
alimentação e de higiene ofereci-
dos pela Vodacom. A oferta inse-
re-se no âmbito das celebrações 
do Dia Internacional do Idoso, 
assinalado no passado 01 de Ou-
tubro.

Para celebrar a data, durante o 

mês de Outubro, a Vodacom le-

vou a cabo uma série de visitas 

a vários centros que cuidam da 

pessoa idosa, com destaque para 

as províncias de Maputo, Sofala, 

Manica, Tete e Nampula, onde 

para além de produtos alimenta-

res e de higiene, os colaboradores 

da operadora de telefonia móvel 

ofereceram roupas e mantiveram 

convívio com os idosos, transmi-

tindo um gesto de carrinho que se 

deve ter com esta camada social.

“Foi uma experiência positiva e 

Vodacom oferece kits de alimentação 
e de higiene para idosos

marcante para nós, um momento 

de reflexão sobre os cuidados que 

devemos ter com a pessoa ido-

sa, dando o valor e respeito que 

merece na sociedade”, anunciou 

Paula Zandamela, da Vodacom, 

fazendo um balanço positivo das 

acções realizadas pela operadora 

em prol da pessoa idosa em Mo-

çambique.

O Dia Internacional do Idoso foi 

instituído em 1991 pela Organi-

zação das Nações Unidas (ONU), 

e tem como objectivo sensibilizar 

a sociedade para as questões do 

envelhecimento e da necessidade 

de proteger e cuidar a população 

mais idosa, muitas vezes esqueci-

da pela sociedade e pela família.

De acordo com dados 
das Nações Unidas, 
metade das mulhe-
res moçambicanas 

com idades compreendidas 
entre os 20 e 24 anos já fo-
ram casadas quando ainda 
menores, 15% delas antes 
dos 15 anos, números que 
tendem a aumentar nas 
zonas rurais como no dis-
trito de Namacurra onde a 
ADPP implementa o pro-
jecto Nikhalamo que visa 
reter a rapariga na escola. 

Tendo em conta esta rea-

lidade, e por ocasião do dia 

Internacional da Rapariga 

que se celebrou a 11 de Ou-

tubro corrente, no distrito 

de Namacurra, província 

da Zambézia, cerca de 500 

raparigas marcharam na se-

mana passada contra os ca-

samentos prematuros, tendo 

se juntado à marcha, a admi-

nistradora do distrito, Graça 

Júlio Correia, a directora da 

Missão da USAID em Mo-

çambique, Jennifer Adams, 

o Coordenador do projecto 

Nikhalamo, Betinho Gimo, 

professores, líderes tradicio-

nais entre outros. 

As raparigas, principais ví-

timas dos casamentos pre-

Raparigas marcham 
contra casamentos 
prematuros

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
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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

maturos, manifestaram o 

seu repúdio contra este mal 

que tem levado a que muitas 

raparigas em idade escolar 

abandonem a escola e se 

tornem mães ainda em ten-

ra idade. “Queremos pedir 

ao Governo, pais, encarre-

gados de educação, parceiros 

de cooperação e a sociedade 

em geral que envidem mais 

esforços para a preservação 

dos direitos das raparigas 

visto que estas são, até então, 

as mais vulneráveis.”, disse.

Para a administradora do 

distrito, Graça Júlio, a si-

tuação da violência contra 

a rapariga naquele ponto do 

país, continua a carecer de 

uma vigilância de todos os 

actores sociais. “A Rapari-

ga continua a ser vítima de 

violência física, sexual entre 

outros”. 

A directora da missão da 

USAID em Moçambique, 

Jennifer Adams, frisou a 

importância da celebração 

do Dia Internacional da Ra-

pariga em todo o país, para 

aquela dirigente, para que 

a sociedade moçambicana 

prospere, as mulheres e ra-

parigas devem ter acesso a 

educação, a saúde, tecnolo-

gia e direitos iguais. 


