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Armando Ndambi Gue-
buza, 44 anos, apelida-
do de Cinderella pelo 
franco-libanês Jean 

Boustani, alegadamente por ser 

lento, era esta semana, na gran-

de tenda da BO, um homem 

agressivo e malcriado, adoptan-

do uma estratégia desafiadora 

e de confrontação, que muitas 

vezes empurrava o juiz Efigénio 

Baptista, ao quase extremo da 

sua paciência, ante o olhar im-

petuoso do pai, Armando Gue-

buza.

Ao sexto dia do julgamento do 

chamado caso das dívidas ocul-

tas, o Tribunal ouviu o depoi-

mento de Ndambi Guebuza, 

o terceiro dos 19 réus acusados 

pelo Ministério Público (MP) 

de se terem associado para de-

lapidar o Estado moçambicano 

em USD2,2 mil milhões.

Aparentemente, seguindo cani-

namente a estratégia trançada 

pelos seus advogados, Ndambi 

Guebuza manteve uma postura 

de negar quase tudo, tentando 

várias vezes politizar o julga-

mento. 

Habitualmente, após confirmar 

os dados identitários, a única 

parte em que o réu é obrigado 

a ser fiel à verdade, o juiz dá um 

espaço para que o acusado fale à 

vontade sobre as acusações que 

pesam sobre ele. 

Mas, diferentemente dos pri-

meiros dois réus, nomeadamen-

te Cipriano Mutota, agente dos 

Serviços de Informação e Segu-

rança do Estado (SISE) e Teófi-

lo Nhangumele, que se descreve 

como consultor independente, 

Ndambi Guebuza adoptou uma 

estratégia de dar a iniciativa ao 

Tribunal e ao MP, colocando-se 

na defensiva. 

Preso desde Fevereiro de 2019, 

Ndambi é acusado de crimes de 

associação para delinquir, tráfico 

de influências, peculato, chanta-

gem, falsificação de documentos, 

abuso de confiança e branquea-

mento de capitais no escânda-

lo financeiro que endividou o 

país em USD 2.2 mil milhões, 

cujo processo, com o número 

18/2019-C, está actualmente 

em julgamento.

Um dos grandes esforços dos ad-

As amnésias de Ndambi

vogados de Ndambi é fazer cair 

o crime de tráfico de influências, 

com o objectivo de cortar a liga-

ção com o então Chefe de Esta-

do. É que o MP acusa Ndambi 

de ter levado o projecto ao co-

nhecimento do pai e, por isso, 

embolsou USD 33 milhões da 

Privinvest.   

Presença de Guebuza
Ao contrário dos co-réus Ci-

priano Mutota e Teófilo Nhan-

gumele, que se fazem ao Tri-

bunal com uniforme prisional 

completo, o filho do ex-Chefe 

de Estado não se apresentou 

com uniforme completo. Ape-

nas usava calças. A camisa é pes-

soal e encobre-a com um casaco 

preto. 

Nesta segunda-feira, os advoga-

dos do réu, Alexandre Chivale e 

Isálcio Mahanjane anunciaram 

que Ndambi Guebuza teve pro-

blemas de saúde naquela manhã. 

O réu acordou com problemas 

de indisposição. Para tal, uma 

médica da família Guebuza foi 

chamada à cadeia para assis-

tir o “paciente”, tendo-o depois 

acompanhado até ao Tribunal 

onde ficou por todo dia.

Armando Guebuza também as-

sistiu ao interrogatório do filho 

nos dois dias que durou a au-

dição. Guebuza fez-se à BO na 

companhia do seu filho e irmão 

de Ndambi, Mussumbuluko, 

seus principais assessores e o seu 

pessoal de segurança. No tribu-

nal, Guebuza foi proporcionado 

todo protocolo destinado a um 

antigo Chefe de Estado.   

Politização 
Quando o juiz deu a palavra 

ao MP, o julgamento deu uma 

viragem, aparentemente ines-

perada, com Ndambi Guebuza, 

arrogantemente, a afirmar que o 

julgamento fazia parte de uma 

gigantesca “conspiração contra a 

família Guebuza”.

“Vocês são mentirosos!”, disse à 

procuradora, Ana Sheila Mar-

rengula, provocando a irritação 

da magistrada. O juiz repreen-

deu repetidamente Ndambi por 

mostrar falta de respeito para 

com o tribunal e, em particular, 

para com a magistrada do MP. 

Mas Ndambi avançou: “estão a 

perseguir a minha família e os 

veteranos da luta de libertação 

nacional”.

A insistência de Ndambi em 

desrespeitar o MP e os assis-

tentes, nos dois dias de audição, 

obrigou o juiz a ser peremptó-

rio e corrosivo. Dirigindo-se a 

Ndambi Guebuza, em tom seve-

ro, disse que ele deve responder 

a perguntas sem ser malcriado. 

“Não é necessário ser malcriado 

para defender os seus direitos. 

Todo o pai fica orgulhoso quan-

do vê um filho bem-educado”, 

disse perante o olhar do proge-

nitor. 

Como parte da alegada conspi-

ração, Ndambi citou a alegada 

tentativa de envenenar a sua 

família, com a colocação de ve-

neno num pudim e o assassinato 

de sua irmã, Valentina Guebuza, 

em 2016. Porém, é público que 

Valentina Guebuza não resistiu 

a ferimentos de balas, após uma 

desavença com o marido, Zófi-

mo Muiane, que está a cumprir 

pena de 24 anos de prisão maior 

pelo crime.

Acusou a PGR de ser um instru-

mento ao serviço do actual regi-

me, dirigido por Filipe Nyusi, 

considerando que o actual presi-

dente quer assegurar um terceiro 

mandato. Esta é uma narrativa 

que há muito é veiculada pelos 

advogados da família Guebuza, 

sugerindo um clima de grande 

tensão entre o antigo Chefe do 

Estado e o actual presidente.  

Em meios reservados dentro 

do partido Frelimo, comenta-

-se que se Filipe Nyusi estivesse 

profundamente envolvido nos 

subornos pagos pela Privinvest, 

a construtora naval epicentro 

do calote, não se teria tomado 

a decisão de se avançar com o 

julgamento. Igualmente, teria 

resistido a pressões internacio-

nais, sobretudo do FMI, para 

uma auditora internacional a 

ProIndicus, MAM e Ematum, 

levada a cabo pela consultora 

norte-americana Kroll.

Estrategicamente, a defesa de 

Ndambi pediu, nesta quarta-

-feira, ao Tribunal a audição de 

Jean Boustani, o executivo da 

Privinvest. Ao que apurámos, 

a estratégia é que Boustani fale 

dos alegados pagamentos feitos 

a Nyusi e de alegada sabotagem 

deste ao projecto de defesa cos-

teira.

No julgamento de Brooklyn, 

onde Boustani era o único réu, 

o MP norte-americano apresen-

tou o testemunho da agente do 

FBI, Fatima Haque. Ela apre-

sentou alguém que é referido 

como “New Man”, “New Guy”, 

“Nuy” e “Nys”, que aparece na 

folha de pagamentos como ten-

do recebido USD 2 milhões. 

Mas o FBI só identificou paga-

mentos no valor de USD 1 mi-

lhão. Inquirida pela procuradora 

Margareth Moser, a agente Ha-

que disse que “não conseguiram 

identificar com segurança” de 

quem se trata. Ao que apurámos, 

ao solicitar a audição de Bousta-

ni, a finalidade é que o executivo 

da Privinvest, que trata Guebuza 

por “papá”, demonstre o quanto 

Nyusi está envolvido.

Papá Guebuza
Mas, caso Boustani seja ouvido 

no julgamento da BO, espera-se 

que a magistrada do MP tam-

bém o questione sobre a sua re-

lação com a família Guebuza. É 

que no julgamento de Brooklyn, 

em Nova Iorque, a promotora 

do MP dos EUA, Margareth 

Moser, que liderou a inquirição 

a Fátima Haque, a agente es-

pecial do FBI, que estava a de-

por, mostrou três mensagens de 

Boustani para dois números de 

telefone que tinham a referência 

“AG”: o 82-301-0770 e o 84-

497-1362. 

A uma pergunta se conseguia 

identificar as iniciais, Haque 

respondeu: “Armando Guebuza, 

antigo presidente de Moçam-

bique”. A agente do FBI, que é 

especialista em crimes ciberné-

ticos, explicou ao tribunal que os 

Por Francisco Carmona e Raul Senda 

De forma recorrente Ndambi demostrou comportamentos de arrogância e desrespeitou as normas do Tribunal 

Continua na pág. 4
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CONTROLA
E ACUMULA 
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle
navegas à tua medida.
Adere já numa das nossas lojas. 
Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL

A 
empresa Cervejas de Mo-
çambique (CDM) recor-
reu ao Tribunal Adminis-
trativo (TA), para pedir 

a suspensão do Regulamento de 
Selagem de Bebidas Alcoólicas e 
Tabaco Manufacturado Sujeitos 
ao Pagamento de Imposto sobre 
Consumos Específicos (ICE).

A cervejeira meteu a acção, através 
do seu escritório de advogados, no 
dia 20 de Agosto, na 1ª Secção do 
Contencioso Administrativo do TA 
(Central).
Na sua fundamentação, o escritó-
rio de advogados da CDM consi-
dera que as normas constantes do 
Diploma 64/2021, de 21 de Julho, 
emanadas do Ministério da Eco-
nomia e Finanças e que dão amparo 
à selagem de bebidas e tabaco, são 
contrárias à lei e à Constituição da 
República.
“Nestes termos, e porque os requi-
sitos se acham provados, conforme 
acima demonstrado, deve a provi-
dência cautelar acima requerida ser 
considerada procedente, por prova-
da”, lê-se na acção.
Como consequência, o governo 
deve parar a selagem dos referidos 
produtos, tanto em relação à CDM 
como em relação a outras empresas 
do sector de bebidas e tabaco, con-
sideradas “contra-interessadas” no 
processo.

A gigante multinacional Heineken 

é igualmente contra-interessada na 

referida providência cautelar inten-

tada pela sua concorrente.

Também devem ser “desaplicados” 

ao requerido e contra-interessados 

quaisquer documentos normativos, 

que venham a substituir o referido 

diploma normativo, se tais docu-

mentos tiverem por base as normas 

legais controvertidas.

A CDM entende que o referido di-

ploma viola o princípio constitucio-

nal da não retroactividade das nor-

mas jurídicas, plasmado no artigo 

57 da lei fundamental, e “atropela” o 

princípio da legalidade, que está no 

artigo 4 nº 1, da Lei nº 14/2011, de 

10 de Agosto, que Regula a Forma-

ção da Vontade da Administração 

Pública e estabelece as Normas de 

Defesa e Interesses dos Particulares.

A norma rechaçada pela CDM - 

por ferir a não- retroactividade-, 

“manda retirar as cervejas e bebidas 

prontas a consumir pelos produto-

res, importadores, armazenistas e 

retalhistas, em stock, à data de início 

da selagem obrigatória…nos 180 

dias subsequentes à entrada em vi-

gor do presente regulamento”.

Esse dispositivo, refere a acção, não 

só retroage os efeitos do regulamen-

to de selagem, como é susceptível 

de provocar prejuízos de difícil re-

paração para os produtores e impor-

tadores, pois, por um lado, já liqui-

daram o ICE, mas, por outro, nem 

os produtores, nem os importadores 

têm dimensão real do produto em 

circulação, mas não vendido, pois a 

maioria da mercadoria é dada em 

consignação.

“Portanto, para além da ilegalidade 

observada, há ainda a questão dos 

prejuízos incomensuráveis decor-

rentes da implementação do refe-

rido regulamento de selagem em 

exame”, sustenta o documento.

“Na verdade, esta medida é de uma 

inaceitabilidade tal que os seus efei-

tos produzir-se-ão, não só ao nível 

dos produtores e importadores, mas 

também ao nível de toda a cadeia 

de comércio, abrangendo os arma-

zenistas, bottles stores, barracas e os 

restaurantes”, avança o pedido.

Aqueles locais de venda de bebidas, 

prossegue, poderão ver-se na con-

tingência de dar, sem efeito, todo 

um núcleo de produtos já adquiridos 

e relativamente aos quais já tenham 

feito investimentos substanciais a 

crédito ou a pronto pagamento”.

A cervejeira observa que o topo da 

cadeia de comércio dos produtos 

visados pelo diploma seria atingi-

do pelas consequências da medida, 

incluindo os produtores e importa-

dores, a exemplo da requerente, no-

meadamente a CDM.

A companhia nota que as entidades 

visadas não teriam uma resposta ou 

reacção mágica “para esse imbróglio” 

e, por um lado, e mais grave, seriam 

confrontados com uma missão legal 

para acautelar tais danos.

tributária
Por outro lado, a acção enfatiza que 

a selagem introduz uma situação 

de dupla fiscalização tributária da 

Administração Aduaneira para os 

mesmos produtos e mesmos sujeitos 

passivos, impondo a estes os respec-

tivos encargos.

A CDM também refere que são 

violados outros princípios como o 

da transparência e da decisão, apon-

tando que a empresa não teve parti-

cipação em todo o processo, mesmo 

sendo detentora de mais de 90% da 

quota do mercado cervejeiro.

“A própria CTA [Confederação das 

Associações Económicas de Mo-

çambique] remeteu várias missivas 

à Administração Pública, sem nun-

ca ter logrado resposta”.

Por esse motivo, entende-se que 

houve preterição de formalidades 

essenciais na formação da vontade 

da administração pública, expressa 

no Diploma Ministerial em causa. 

A firma é ainda mais corrosiva em 

relação ao ministério tutelado por 

Adriano Maleiane, quando consi-

dera “despido de razoabilidade” o 

artigo 11º do nº 1 do referido re-

gulamento, porque fere o artigo 

108, nº 1 da CRM, que reconhece 

o direito ao investimento estrangei-

ro, e o nº 97º alínea c) e 101º da lei 

fundamental, que coloca barreiras à 

iniciativa privada. 

A acção visa como requerido Adria-

no Maleiane e, além da requerente 

CDM e da contra-interessada Hei-

neken, a famosa casa de vinhos So-

cimpex surge também como contra-

-interessada, beneficiando, por isso, 

com a suspensão da eficácia do di-

ploma colocado em crise.

Como é dos livros do Direito Ad-

ministrativo, a providência cautelar 

em causa é uma peça acessória a um 

processo principal que a requerente 

deve intentar para obter uma deci-

são definitiva e sucessiva à eficácia 

provisória.

CDM leva selagem ao TA



TEMA DA SEMANA4 Savana 03-09-2021

emails e mensagens de telefone 

foram obtidos através de uma 

autorização judicial. 

A primeira mensagem é de 

28.03.16, mais de um ano após 

Guebuza ter deixado a Presi-

dência da República. O teor é o 

seguinte: “ papá, estou a traba-

lhar afincadamente para o refi-

nanciamento de todos os pro-

jectos do país que juraste servir, 

Abraço”. 

Esta mensagem corresponde ao 

período em que Adriano Ma-

leiane, o ministro de Economia 

e Finanças (MEF) procurava 

reestruturar a dívida da Ema-

tum. A operação contou com a 

colaboração do Credit Suisse 

e da Palomar, uma empresa as-

sociada à Privinvest, para quem 

trabalhava Boustani.

Numa segunda mensagem, a 

20.04.16, Boustani escreve: “Boa 

tarde papá, espero que tudo es-

teja bem. A chefe do FMI en-

controu-se com o PM, acompa-

nhado pelo [António Carlos do] 

Rosário e [Maria] Isaltina. A 

Luísa Diogo também está aqui, 

mas não está na missão oficial 

do Governo. A breve trecho será 

emitido um comunicado que 

clarificará os factos e mostrará a 

verdade. Como sempre nos ins-

truíste, actuaremos sempre no 

mais alto interesse de Moçam-

bique. Abraço”.

Esta mensagem corresponde à 

deslocação de emergência do 

Primeiro-Ministro Agostinho 

do Rosário a Washington para 

se encontrar com a directora do 

FMI, Christine Lagarde.

A terceira mensagem é de 

23.04.16, em que Boustani se 

limita a informar o “papá” para 

a notícia sobre um potencial 

acordo com o FMI que nunca 

chegou a acontecer e reprodu-

zida pelo portal “sapo” a partir 

do “Jornal de Angola”: “Bom dia 

papá”, era o início da mensagem.

Homem de negócios 
Ndambi Guebuza disse, em Tri-

bunal, ser um homem de negó-

cios e que prefere fazer parcerias 

e investir seu dinheiro na África 

do Sul porque é mais viável. 

“O tipo de parcerias que tinha 

com Boustani era viável apli-

car na África do Sul e não em 

Moçambique. A África do Sul é 

uma espécie de porta de entra-

da dos negócios em África. Tem 

um sistema financeiro e judicial 

forte”, disse Ndambi, sem, em 

nenhum momento, explicar a 

natureza de parcerias que tinha 

com o executivo da Privinvest.

Ndambi recusou-se a responder 

a várias perguntas sobre assuntos 

financeiros levantados pela ma-

gistrada do MP e pelo assisten-

te, a Ordem dos Advogados de 

Moçambique (OAM). 

Após negar que recebeu subor-

nos da Privinvest na conta aber-

ta no banco comercial de Abu 

Dhabi, na companhia de Bruno 

Langa e Teófilo Nhangume-

le, segundo a acusação do MP, 

Ndambi não conseguiu explicar 

como o dinheiro da empresa de 

Iskandar Safa foi enviado para 

seu uso a várias empresas sul-

-africanas, por meio das quais 

ele comprou um vasto parque 

imobiliário e luxuosos carros que 

distribuiu por amigos. Entre os 

carros estão marcas como Rolls 

Royces, Ferraris, Aston Martins, 

Range Rovers e Maseratis.

Ndambi argumentou que as 

transferências financeiras são 

resultado de uma parceria entre 

ele e Boustani, mas se recusou 

a dar detalhes. Os advogados 

de Ndambi requereram ao Tri-

bunal para juntar nos autos um 

extracto do banco de Abu Dha-

bi, que, alegadamente, prova que 

não foram feitas transacções na 

conta que o MP acusa o réu de 

ter aberto para receber os 33 

milhões de subornos. O juiz 

aceitou o documento, mas com 

reticências.

Porém, na planilha de pagamen-

tos exibida pelo FBI no julga-

mento de Brooklyn em Nova 

Iorque, Ndambi aparece nos pa-

gamentos com USD 65 milhões, 

mas só recebeu USD33 milhões. 

Ndambi é identificado também 

por “A”, “Argue”, “Junior”e “Cro-

co”. O MP dos EUA fez ques-

tão, no julgamento, em mostrar 

o visto de residência de Ndambi 

em Abu Dhabi com a profissão 

de “mecânico hidráulico”. No 

julgamento da BO, Ndambi 

disse que quem tratou do vis-

to de residência foi Boustani. 

Explicou que, ao colocar como 

profissão “mecânico hidráulico”, 

corresponde a uma prática re-

corrente naquele país, por causa 

dos limites impostos pelas quo-

tas na contratação de mão de 

obra estrangeira.    

As importâncias pagas a Teófi-

lo Nhangumele e Bruno Langa 

continuam a ser iguais em todos 

os documentos: USD 8,5 mi-

lhões para cada um. Nhangume-

le confirmou no julgamento da 

BO ter recebido 8.5 milhões na 

qualidade de consultor da Pri-

vinvest.

Ndambi Guebuza recusou-se a 

dizer se tinha pago impostos so-

bre rendimentos no estrangeiro, 

ou mesmo se tinha declarado às 

autoridades fiscais moçambica-

nas. Sobre esta questão, o MP 

afirmou que pondera apresentar 

uma acusação de evasão fiscal, 

dada a sua recusa em responder 

a perguntas sobre a sua situação 

financeira.

De acordo com o MP, a Pri-

vinvest transferiu dinheiro para 

várias empresas sul-africanas, 

incluindo a Jouberts Attorneys 

e a Pam Golding Properties, 

que foram então utilizadas por 

Ndambi Guebuza para comprar 

imóveis e automóveis de luxo.

Vicente Manjate, um dos repre-

sentantes da OAM, perguntou 

a Ndambi se tinha declarado os 

seus rendimentos sul-africanos 

à Autoridade Tributária (AT). 

Ndambi recusou-se a responder, 

retorquindo: “Tenho direito de 

residência na África do Sul”.  

Mesmo com a malcriadez do 

réu, Manjate, um jovem advo-

gado aguerrido e persistente, 

perguntou a Ndambi Guebuza 

se acredita que o seu papel no 

escândalo das “dívidas ocultas” 

prejudicou o Estado e o povo 

moçambicano. Ndambi disse 

secamente: “este é um assunto 

político”.

O juiz voltou a repreender 

Ndambi, fazendo notar que “não 

estamos a discutir política, mas 

se houve algum crime”. Ndam-

bi não se fez de rogado e voltou 

a politizar o assunto: “a melhor 

pessoa para perguntar sobre as 

dívidas seria o Ministro da De-

fesa”, numa referência a Filipe 

Nyusi.

Depois de se recusar a responder 

a várias questões colocadas pelo 

MP e pelo assistente da acusa-

ção, o réu sugeriu que algumas 

perguntas fossem encaminhadas 

para o antigo ministro da Defe-

sa, Filipe Nyusi, que actualmen-

te ocupa o cargo de Presidente 

da República.

Para o filho do ex-Chefe de Es-

tado, as questões relacionadas 

com a contratação das dívidas 

ocultas devem ser respondidas 

pelo então chefe do Comando 

Conjunto de Defesa e Seguran-

ça, Filipe Nyusi. Ele apenas esta-

va a tratar assuntos relacionados 

com as suas parcerias de negó-

cios. Esta é também uma linha 

de ataque usada pela Privinvest 

no julgamento de Londres. 

Vinhos
Um dos presentes mais estra-

nhos, que o MP afirma que foi 

dado pela Privinvest, foi uma 

remessa de 8.829 garrafas de 

vinho francês, com um peso 

superior a oito toneladas. Terá 

sido enviada para o gabinete da 

Presidência da República. Na 

altura, comentou-se,in em Ma-

puto, que o vinho foi usado no 

casamento de Valentina Guebu-

za. Fontes próximas do processo 

insistem que a aeronave pode ter 

transportado para Maputo outro 

tipo bens. 

O MP tem um email que Bous-

tani enviou a Ndambi Guebuza, 

felicitando-o pela chegada segu-

ra do vinho. A magistrada do MP 

perguntou, o porquê de Bousta-

ni o ter felicitado, se ele não tem 

nada a ver com Privinvest. Ana 

Sheila Marrengula perguntou 

também se as taxas alfandegárias 

foram pagas. Ndambi disse que 

não tinha ideia de quem tratou 

das declarações aduaneiras na 

presidência. Mas depois per-

deu a paciência e resvalou para 

a insolência: “a senhora quer um 

vinho?”, perguntou Ndambi à 

magistrada, obrigando o juiz a 

mais uma reprimenda. O assis-

tente da OAM solicitou ao tri-

bunal que o protocolo de Estado 

explique se o avião privado com 

o vinho estacionou na placa civil 

do aeroporto de Maputo ou foi 

levado para a Base Aérea.

O facto é que, ao longo do in-

terrogatório do MP, Ndambi 

Guebuza, quando entendesse, 

cortava o fio de pensamento da 

procuradora, tratava-a infor-

malmente por senhora e insis-

tentemente acusava-a de estar 

no processo, simplesmente a 

mando daqueles que querem de-

negrir, assassinar fisicamente os 

membros da família Guebuza, 

assim como apagar politicamen-

te os feitos do seu pai, Armando 

Guebuza.

No geral, apesar das contradi-

ções, Ndambi Guebuza prefe-

riu manter a estratégia de negar 

quase tudo de que é acusado e, 

quando lhe conviesse simples-

mente dizia que não queria res-

ponder.

Num passado não muito dis-

tante, o então chefe de Estado, 

quando solicitado pela PGR 

para ser ouvido, argumentava, 

através dos seus advogados, que 

esta instituição não inspirava 

confiança.

Nesta segunda-feira, Ndambi 

Guebuza reiterou que a PGR 

não era uma instituição séria. 

“Estou a tentar desabafar. Estou 

a tentar dizer como a Procura-

doria-Geral da República agiu”, 

acusou.

Ainda na perspectiva acusatória, 

Ndambi Guebuza disse que sabe 

dizer que, em relação ao facto de 

estar preso, foi levado à PGR, 

recebeu a informação de que ele 

era criminoso, o seu lugar era na 

cadeia e era perigoso para a so-

ciedade. Disse ter ouvido ainda 

o juiz Délio Portugal, aquando 

da legalização das prisões, que 

havia jornalistas lá fora à espera. 

“Depois lançaram-me aqui na 

Machava [mais tarde foi trans-

ferido para Língamo], onde es-

tou até hoje”.

No mesmo interrogatório, o réu 

fez questão de recordar ao juiz 

que não tinha memória de ele-

fante para se lembrar dos factos 

de que era perguntado. 

Depois da interrupção das ses-

sões nesta quarta-feira para o 

“recarregamento das baterias”, o 

julgamento arrancou quinta-fei-

ra com a audição do réu Bruno 

Tandane Langa, amigo pessoal 

de Ndambi Guebuza e figura 

que Teófilo Nhangumele recor-

reu para fazer chegar o projecto 

da Privinvest ao Presidente da 

República, através do seu filho 

Ndambi.

Continuação da pág. 2
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Além de prender a atenção 
dos que estiveram direc-
tamente envolvidos e a 
dos chamados interve-

nientes processuais, o julgamento 
do caso “dívidas ocultas” está a 
“agarrar” o interesse da juventude 
e das camadas mais “leigas” da so-
ciedade moçambicana, liderando 
os debates na praça pública. 

O SAVANA interpelou cidadãos 

que estão a acompanhar o julga-

mento e todos pretendem perceber 

como se desenrolou a maior fraude 

financeira na História de Moçam-

bique independente e ver o desfe-

cho do caso. 

Ainda que o processo se encontre 

na fase inicial, os cidadãos mos-

tram-se expectantes e querem pe-

nas exemplares. 

Televisão, rádio e redes sociais são 

as plataformas pelas quais os mo-

çambicanos conseguem ver o que 

se passa na tenda branca da BO. 

O julgamento do caso dívidas ocul-

tas é o segundo a ser transmitido 

em directo pelos órgãos de comu-

nicação social, depois do julgamen-

to do homicídio do jornalista Car-

los Cardoso, em 2000.

A equipa de reportagem do SA-
VANA constatou que nos trans-

portes públicos, lojas, instituições 

públicas e privadas e residências 

o denominador comum é o julga-

mento do caso “dívidas ocultas”. 

O rádio voltou a ser um acompa-

nhante inseparável. Seguranças e 

secretários de instituições públicas 

e privadas trabalham agora muni-

dos de receptores. 

O mesmo se estende para os de-

mais cidadãos e funcionários nas 

zonas periféricas que atentamente 

ouvem as audições e alimentam 

acalorados debates, à medida que o 

processo vai se desenrolando. 

Ivo Valar é um dos jovens que já 

não consegue ficar sem rádio, desde 

que começou o julgamento, a 23 de 

Agosto. 

O SAVANA ouviu-o por volta 

das 10:00, enquanto acompanhava, 

através da rádio, a segunda audição 

de Ndambi Guebuza, filho mais 

velho do ex-Presidente da Repúbli-

ca Armando Guebuza. 

Sintonizando a antena nacional, 

Valar, residente no bairro de Infu-

lene, município da Matola, expli-

cou que assim tem sido “desde o 

tendo observar com mais atenção 

este ramo. 

Ângelo Fabião, 52 anos, nunca ha-

via acompanhado um julgamento e 

nunca havia se interessado. 

Conforme referiu, o interesse sur-

giu porque as conversas no seu ciclo 

de amizades e trabalho centrava-se 

no julgamento e viu-se “pressiona-

do” a inteirar-se do assunto. 

Apesar de não ter muito tempo por 

conta do seu trabalho como fotó-

grafo nos arredores da Praça dos 

Combatentes, Fabião ganhou o in-

teresse de ver o desfecho do caso e 

quer ver a justiça a ser feita. 

Escusando-se a fazer muitos co-

mentários, referiu apenas que espe-

ra ver o “dinheiro ser devolvido e os 

que estão a ser julgados paguem”. 

Por sua vez, Quinito Pacule con-

dutor de um triciclo vulgo, “Txo-

pela”, explicou que antes ocupava-

-se a escutar música no seu veículo, 

mas esse hábito foi substituído pelo 

“julgamento através da rádio”. 

“Desde o início, quero saber o que 

está a acontecer. É interessante. É 

interessante ouvir Ndambi, porque 

ele sabe das coisas, mas fala como 

se não soubesse”. 

No mesmo sentido, Francisco Go-

vane, diz que desde o princípio das 

audições, reserva uma cadeira em 

frente à televisão, na sua loja, para 

acompanhar o desenrolar do julga-

mento. 

“Esperamos ver uma coisa melhor. 

Já tivemos muitos julgamentos, 

mas não houve o que esperamos. 

Os filhos dos dirigentes não são 

responsabilizados e esperamos que, 

desta vez, a coisa seja diferente, 

porque isso lesou o país, o povo 

moçambicano”, disse. 

Numa das redes sociais mais acedi-

das no país, o “Facebook”, o núme-

ro de visualizações na transmissão 

em directo é fora do comum. 

Nesta segunda-feira, por exemplo, 

na aguardada audição do réu Ar-

mando Ndambi Guebuza, o nú-

mero de visualizações numa das 

televisões privadas nacionais, a TV 

Sucesso, era de 13.9 mil visuali-

zações, por volta das 11:24, mas 

as 11:59 o número situava-se em 

18,1 mil. Na mesma plataforma, a 

TVM, mesmo apresentando alguns 

problemas técnicos, apresentava 

2,9 mil visualizações quando eram 

11:32, ao passo que a página Fala 

Moçambique, da Televisão Mi-

ramar, tinha 5.8 mil visualizações 

quando eram 11:53. 

Por outro lado, no “Youtube”, onde 

a TVM também fazia as suas trans-

missões em directo, o número de 

visualizações era de pelo menos três 

mil pessoas entre segunda e terça-

-feira da corrente semana.

“Juventude interessada no 
processo”
A contrariar as recorrentes queixas 

sobre a negligência dos jovens em 

matérias de interesse público, jo-

vens interpelados pelo SAVANA 

disseram que estão a acompanhar 

atentamente cada audição do pro-

cesso das “dívidas ocultas” e falaram 

das suas expectativas. 

Apesar de se tratar do primeiro jul-

gamento que alguns jovens acom-

panham, ainda assim, referem que 

querem que a justiça seja feita e que 

os envolvidos sejam responsabiliza-

dos. 

Mauro Fernando, 26 anos, residen-

te no bairro Ferroviário, arredores 

da cidade de Maputo, disse que está 

a acompanhar o julgamento, desde 

o primeiro dia. 

“Estou a acompanhar tudo. Espe-

ramos alcançar todos objectivos, 

porque todos fomos afectados pe-

las “dívidas ocultas”. Estamos num 

bom caminho”, referiu. 

“Mesmo que não seja para fica-

rem muito tempo na cadeia, mas 

eles devem reembolsar o dinheiro, 

porque muitos perderam empre-

go por causa das dívidas e o mais 

importante é o dinheiro. Por mim, 

mesmo que reduzam a pena e não 

fiquem muito tempo, não há pro-

blema, mas devem devolver o di-

nheiro”, disse. 

O julgamento das “dívidas ocultas” 

é o primeiro que Mauro Fernando 

está a acompanhar e diz não estar 

desiludido porque é “interessante”. 

Contou ter percebido a importân-

cia de acompanhar o julgamento, 

por isso, aproveita os debates em 

que se tem envolvido para “evange-

lizar” os seus vizinhos a seguirem o 

mesmo exemplo. 

“Há pessoas que não acreditam que 

é real. Tenho uma vizinha que diz 

que isso é teatro e não vai aconte-

cer nada, mas quando vemos o juiz 

e algumas pessoas lá, vemos que 

estão a trabalhar para descobrir a 

verdade e eu digo para acompanha-

rem, porque interessa a todos isso”, 

disse. 

A equipa de reportagem do jornal 

interpelou a fonte junto de outros 

dois jovens, que através do rádio, 

acompanhavam o segundo dia do 

interrogatório do arguido Ndambi 

Guebuza. 

Explicaram ao jornal que, noutras 

ocasiões, estariam a ouvir música, 

mas ganharam interesse em acom-

panhar as audições. 

Por outro lado, Jércia Gonçalves, 

jovem de 24 anos, para além de 

alinhar no grupo dos que acompa-

nham o julgamento pela primeira 

vez, referiu ter notado que se trata 

de um processo importante e que 

merece a atenção de todos. 

Apesar de não ter muito tempo 

para acompanhar atentamente o 

julgamento por conta das suas ac-

tividades na loja em que trabalha, 

referiu que não perde uma oportu-

nidade, sempre que surge, de obser-

var a audição e perceber o processo. 

Nas escassas oportunidades em que 

tem prestado atenção ao julgamen-

to que é transmitido através da te-

levisão colocada na sua loja, ganhou 

interesse na área jurídica. 

Residente no bairro Ferroviário, 

arredores da Cidade de Maputo, e 

com o ensino médio ainda por con-

cluir, avançou que viu surgir em si 

o desejo de ser advogada ou juíza. 

Actualmente, trabalha numa loja 

que se dedica à comercialização de 

imóveis e eletrodomésticos. 

Julgamento da história à lupa do povo
 “Dívidas ocultas” 

Por Elias Nhaca

primeiro dia do julgamento, porque 

não há tempo para ficar a ver na te-

levisão por causa do trabalho”.

Trata-se do segundo julgamento 

que acompanha, depois do caso do 

homicídio de Carlos Cardoso, em 

2000. 

Para o jovem, está a ser um bom 

momento para ter conhecimento 

sobre as “dívidas ocultas”. 

É uma oportunidade para ter uma 

compreensão sobre o funciona-

mento da máquina jurídica. 

 “Os arguidos estão a trazer muita 

informação. Estamos a descobrir 

quem são e o que significa este pro-

cesso. Espero que todos os envol-

vidos sejam responsabilizados com 

uma pena exemplar”, referiu. 

Mas, acrescenta, “gostaria que a res-

ponsabilização fosse para todos que 

estiveram envolvidos, porque al-

guns que estão ali são peixe miúdo. 

É importante que os peixes grandes 

que estiveram envolvidos também 

sejam responsabilizados”.

Quando perguntado sobre o dia e 

a audição que considerou mais in-

teressante, a fonte referiu que “foi 

no dia do Teófilo. Ele é muito in-

teligente e estava a explicar as coi-

sas bem, apesar de se contradizer 

depois, mas parecia que ele queria 

falar a verdade”. 

Para Ernesto José Mondlane, 27 

anos, carpinteiro de profissão e re-

sidente no bairro da Polana Caniço 

B, “o actual papo é o julgamento. 

Dá para acompanhar”. 

Avançou que ganhou mais interesse 

e conseguiu ainda tecer um comen-

tário sobre o processo que observa 

desde a segunda-feira da anterior 

semana. 

“O julgamento do jeito que está a 

acontecer, faz-me acreditar na jus-

tiça. Acho que o juiz está a julgar 

bem, é muito simples e acredito 

que aqueles que estão ali vão pagar 

e devolver o dinheiro”, afirmou. 

Ademais, acrescentou, passou a ter 

interesse pela área jurídica prome-

“Funcionários de uma loja, arredores da Cidade de Maputo, acompanham a audição do arguido Armando Ndambi Guebuza”

Jércia Gonçalves Mauro Fernando
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A 
descoberta da verdade em 
torno das manobras que 
culminaram com o endivi-
damento do país em USD 

2.2 mil milhões, cujo julgamento 

decorre nas instalações da cadeia 

de máxima segurança da Machava, 

passa pela audição de alguns figu-

ras.

Trata-se de Filipe Nyusi, actual 

presidente da República; Manual 

Chang, ex. ministro das Finanças e 

Jean Boustani, executivo da Privin-

vest, empresa que esteve por detrás 

dos subornos.

Intervindo nesta quarta-feira, no  

“conversas sobre julgamento das 

dívidas ocultas”, organizado pelo 

Centro de Integridade Pública 

(CIP), Denise Namburete, direc-

tora executiva da Nweti, disse que 

os factos constantes no processo 

18/2019-C, ora em julgamento, 

limitam-se aos USD 50 milhões de 

subornos que, segundo o Ministério 

Público (MP) foram divididos entre 

Teófilo Nhangumele, Bruno Tanda-

ne e Ndambi Guebuza.  

Contudo, no meio disto, há USD 

500 milhões revelados pela audito-

ria da Kroll, cujo paradeiro é desco-

nhecido até hoje. 

Citando o mesmo documento, 

Namburete refere que a Kroll fala 

do desvio de USD 713 milhões em 

esquemas de sobrefacturação de 

mercadorias e cerca de USD 200 

milhões gastos no pagamento de co-

missões aos bancos e outros agentes 

intermediários. 

Dos três projectos que estiveram por 

detrás das dívidas ocultas apenas as 

da ProIndicus é que estão a ser es-

crutinadas, faltando por esclarecer 

as dívidas da MAM e da EMA-

TUM e os respectivos esquemas de 

subfacturação. 

É nesta perspectiva que Namburete 

entende que Jean Boustani e Ma-

nuel Chang são incontornáveis no 

processo. 

Disse perceber a existência de inte-

resses difusos neste processo princi-

palmente com audição de Boustani, 

que é um forte aliado da ala Gue-

buza e espera que o Tribunal saiba 

separar o trigo do joio. 

O Tribunal deferiu o pedido de au-

dição de Jean Boustani, apresentado 

pela defesa da família Guebuza, que 

poderá ser por videoconferência. O 

desejo de muitos era que Boustani 

fosse presente na tenda da BO, mas 

há um mandado de captura interna-

cional contra ele e que dificilmente 

poderá escalar Moçambique.   

Na semana passada, o juiz da cau-

sa, Efigénio Baptista, deferiu o pe-

dido da Ordem dos Advogados de 

Moçambique (OAM), assistente da 

acusação, que requereu que Chang 

fosse ouvido como declarante. 

Relativamente a Nyusi, Namburete 

diz que tendo em conta a constância 

com que se cita o seu nome e pelo 

facto de constar da planilha de pa-

gamento da Privinvest, que recebeu 

um milhão de dólares, é preciso que 

dê a sua versão dos factos para o es-

clarecimento do povo moçambicano. 

Por sua vez, o analista Fernando 

Lima disse estar surpreendido pela 

qualidade do MP, bem como da ca-

pacidade da condução do processo 

pelo juiz da causa. 

Lima avança que há agendas em 

disputa na tenda da BO que para 

os arguidos passa por envolver o 

antigo ministro da Defesa, Filipe 

Nyusi, enquanto os agentes proces-

suais puxam a acorda para o antigo 

presidente Armando Guebuza. Diz 

não haver dúvidas quanto ao envol-

vimento de Nyusi, mas aponta que é 

preciso valorar quem decidiu sobre 

quem. 

Recordando o julgamento de Bous-

tani em Nova Iorque, assinalou que 

o nome de Nyusi surgiu naquele 

Tribunal depois de o juiz da causa 

ter questionado Boustani quem era 

New man.   

Por sua vez, o jurista Baltazar Faela 

questionou o protagonismo do Tri-

bunal Supremo no processo, tendo 

em conta que o mesmo está sob al-

çada do tribunal da Cidade de Ma-

puto. 

É seu entender que isto pode con-

tribuir para que haja uma certa ten-

dência na condução do processo, 

tendo em conta a falta de indepen-

dência do judicial. 

Disse que neste momento não há 

condições para que a PGR ataque a 

facção do actual PR, sobrando tudo 

para Guebuza que nada pode fazer 

contra ela. 

Os diversos intervenientes da sessão 

questionavam o facto da Frelimo, 

que, segundo as transferências exi-

bidas no Tribunal de Noa Iorque, 

recebeu USD 10 milhões não ser 

chamada no processo. Também foi 

questionada a ausência da antiga 

directora do Tesouro, Isaltina Lucas, 

como também tantos outros nomes 

arrolados na lista da justiça ameri-

cana que nada lhes acontece. Até 

agora, Isaltina Lucas tem logrado 

a proeza de andar à chuva e não se 

molhar. 

Tenho medo do parlamento
Numa intervenção diferente das 

restantes, mas com uma forte men-

sagem, o médico Avertino Barreto 

manifestou preocupação com falta 

de comprometimento do parlamen-

to com transparência.

O virologista diz que o Tribunal até 

pode fazer um bom trabalho, mas 

teme que a Assembleia da Repú-

blica venha aprovar leis que podem 

deitar abaixo o trabalho do juiz. 

Deste modo, Barreto diz não acredi-

tar que este julgamento traga resul-

tados ou corresponda às expectativas 

do povo. Lembrou que a Assembleia 

da República aprovou a legalização 

das dívidas ocultas, a sua inclusão na 

Conta Geral do Estado, mesmo sa-

bendo da nefasta irregularidade que 

aquilo constituía na altura. Disse 

abundar muita incompetência na-

quele órgão ao aprovar coisas ilegais 

que já havia sido feita. 

Este argumento foi secundado pelo 

deputado da Renamo, Venâncio 

Mondlane, que apontou a falta de 

Caso dívidas ocultas

Por Argunaldo Nhampossa

vontade da bancada da Frelimo no 

esclarecimento deste assunto. 

Recordou que devido à sua presença 

maioritária na Comissão Parlamen-

tar de Inquérito sobre as dividas 

ocultas, a Frelimo subverteu os ter-

mos de referência, transformando o 

trabalho num espaço de branquea-

mento da verdade. 
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Tal como avançámos, há duas 
semanas, a ofensiva sobre as 
principais retaguardas dos in-
surgentes, em Cabo Delgado, 

podia ser a mais decisiva operação 
militar contra o grupo que, há apro-
ximadamente quatro anos, vinha 
aterrorizando o norte de Moçambi-
que. E assim foi. Depois de Mbau, 
as tropas ruandesas, coadjuvadas 
pelas Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) moçambicanas e milícias lo-
cais, tomaram aqueles que eram dos 
principais refúgios dos “al-shabaab”.

Desde a entrada de tropas ruande-
sas, nada está como dantes no Teatro 
Operacional Norte (TON).
Depois da “limpeza”, em Palma, e da 
recuperação de Oasse e a vila de Mo-
címboa da Praia, as tropas conjuntas 
avançaram para Mbau.
Foram necessários três dias para as 
tropas chegarem a Mbau, a partir de 
Chinda, um percurso de 22 km, sou-
be, esta semana, o SAVANA. 
A marcha compreendeu três uni-
dades militares em terra, auxiliadas 
por drones e helicópteros no ar. Os 
drones foram determinantes para a 
identificação da movimentação do 
inimigo e das zonas a atacar, ao que, 
em alguns casos, se seguiram bom-
bardeamento lançados a partir de 
helicópteros.
Como dissemos, além de decisivo, o 
avanço para as retaguardas dos insur-
gentes poderia, também, ser comple-
xa.

Uma semana depois, apurou o Jornal, 

no primeiro dia, as tropas conjuntas 

encontraram um terreno obstruído, 

quando os insurgentes tinham blo-

queado as vias de acesso, com obstá-

culos diversos.

O 
Programa Nacional de Integração da Agri-

cultura Familiar em Cadeias de Valor, 

“Sustenta”, começou, esta segunda-feira, a 

receber as candidaturas para a campanha 

agrária 2021/2022, refere o Ministério da Agricul-

tura e Segurança Alimentar (MASA).

O pequeno agricultor que pretenda produzir uma 

área entre 1,5 e 9 hectares deve apresentar a sua 

candidatura ao Agente de Extensão na sua locali-

dade ou através do PACE, empresa fomentadora ou 

indústria da sua região.

O actual processo de candidatura arranca um ano 

após o “Sustenta” financiar quase 300 mil agricul-

tores em oito províncias e aumentar a produção das 

principais culturas alimentares em Moçambique.

A produção de comida no país aumentou de 14 

milhões de toneladas para 16 milhões, durante a 

campanha agrária 2020/2021, segundo dados pre-

liminares do MASA. 

O incremento resultou dos financiamentos de pa-

cotes tecnológicos a 291.241 Pequenos Agriculto-

res Comerciais Emergentes (PACE´s) e Pequenos 

Agricultores (PA´s) conjugado com a assistência 

técnica de extensão rural.

“O aumento da produção alimentar e também das 

culturas de rendimento resultou ainda no aumento 

significativo dos rendimentos de 59.040 agregados 

familiares”, refere o texto.

Na cultura do arroz, por exemplo, os rendimentos 

dos agricultores aumentaram 650%, os produto-

res de milho viram os seus rendimentos crescerem 

292% e na cultura do girassol os ganhos aumentam 

248%.

Depois de chegar a 103 distritos nas províncias do 

Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, 

Manica, Sofala e Gaza o Ministério da Agricultura 

e Segurança Alimentar perspectiva alargar os finan-

ciamentos do “Sustenta” para todo o país.

O candidato à PACE deve apresentar a sua can-

didatura no Serviço Distrital de Actividade Eco-

nómica da região onde reside e já cultiva uma área 

igual ou superior a 10 hectares.

As indústrias e empresas que pretendam financia-

mento para dinamizarem o fomento agrário apre-

sentam as suas candidaturas nos Serviços Provin-

ciais de Actividade Económica, onde operam ou 

nas delegações do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento Sustentável. 

ao “Sustenta”

Época 2021-2021

Era a derradeira tentativa para 

travar o avanço das tropas con-

juntas para os refúgios dos “al-

-shabaab”, como é localmente 

conhecido o grupo armado que, 

desde Outubro de 2017, vinha 

aterrorizando a província de 

Cabo Delgado.

Até que, no primeiro dia, as 

tropas recuaram, mas, ao se-

gundo dia, foi de vez. Iniciava, 

finalmente, uma marcha deter-

minante no conflito de Cabo 

Delgado.

Ao terceiro dia, as tropas che-

gavam a Mbau, tomando aquela 

que, afinal, era parte da chama-

da base Siri 1. 

Ao que o SAVANA apurou, 

Siri 1 (segredo, em Swahili) 

compreendia, pelo menos, três 

bases: Mbau, Naquitenge e uma 

outra base situada entre as duas 

primeiras. A maior de todas es-

tava na aldeia Samora Machel, 

em Mbau. 

Era nesta aldeia onde havia 

uma escavação que servia como 

esconderijo para um dos diri-

gentes do grupo. 

O referido dirigente, descrito 

apenas como um homem de 

barba caída, abandonou o es-

conderijo pelos seus próprios 

pés e ileso. O “túnel” estava co-

berto de palhas de coqueiro, de-

pois cobertas com matope.
inspiração islâmica.

O principal dirigente das operações 

do grupo estava na vila de Mocímboa 

da Praia, que ficou aproximadamente 

um ano nas mãos dos insurgentes.

A aldeia Samora Machel fica do lado 

direito de Mbau, para quem vem de 

Para chegar a N’tchinga, a partir 

da parte norte de Cabo Delgado, 

passa-se, sucessivamente, por Oasse, 

Chinda, Nantadola, Criação e Chi-

tunda. 

É em Chitunda, ao longo da EN 

380, em direcção à Macomia e Pem-

ba, onde está o desvio, à direita, para 

N’tchinga.

A este, N’tchinga faz limite com o 

Posto Administrativo de Chitunda 

e, a norte, com a aldeia de Magia. 

N’tchinga também faz limite com 

as aldeias 24 de Março, Nan’gunde, 

e Namakande, a sede distrital de 

Muidumbe, também recuperada das 

mãos do inimigo.

Acredita-se N’tchinga seria a cha-

mada base Siri 2 dos insurgentes, 

que controlava aldeias como Mwam-

bula, Mwatide, Miangalewa, Magaia, 

Ruarua e até ao lago Nguri, fazendo 

o “segundo segredo” da insurgência 

que, por aproximadamente dois anos, 

colocou à prova as FDS moçambi-

cana, denunciando gritantes fragili-

dades, o que permitia os insurgentes 

avançarem no teatro operativo, até 

controlarem aldeias e vilas distritais 

por cerca de um ano, como sucedeu 

com a vila de Mocímboa da Praia, 

recuperada apenas com a chegada de 

ruandeses.

De N’tchinga, os insurgentes faziam 

ligação com Siri 1, através de Rua-

rua, à esquerda da EN380, entre as 

aldeias de Chitunda e Xitaxi, ambas 

situadas no distrito de Muidumbe. 

Xitaxi é a próxima aldeia de Chi-

tunda, ao longo da principal estrada 

que liga o norte de Cabo Delgado e 

a cidade de Pemba, a capital da pro-

víncia.

De Ruarua, já do lado esquerdo da 

estrada, os insurgentes abandona-

vam as viaturas e atravessavam o rio 

Mwela para Mbau, Kunamadolo, 

parte da chamada base Siri 2, um dos 

seus principais esconderijos.

N’tchinga é uma zona planáltica, que 

dá entrada ao chamado planalto de 

Mueda. No local, corre um rio de 

onde é captada a água que abastece 

Namakande, a vila sede distrital de 

Muidumbe.

As forças que recuperaram N’tchinga 

partiram de Chitunda. Aqui, os in-

surgentes também tentaram travar o 

avanço das tropas conjuntas. 

Para tal, montaram barreiras no bair-

ro Primeiro de Maio. “De Maio”, 

como é localmente conhecida a al-

deia, fica a sul de Xitaxi, não muito 

distante do lago Miangalewa, na al-

deia com o mesmo nome.

É na aldeia Primeiro de Maio que, 

em tempos, estava o sistema de ir-

rigação que alimentava o arrozal de 

Nguri, uma das bandeiras de Samo-

ra Machel, o primeiro presidente de 

Moçambique.

Palma 
Enquanto isso, a vila de Palma tenta-

-se se reerguer dos escombros do 

mega-ataque de 24 de Março último. 

Depois de semanas de “limpeza”, 

como as tropas conjuntas Ruanda-

-Moçambique designam as opera-

ções de pacificação em curso na pro-

víncia de Cabo Delgado, a população 

começou a regressar à vila que tinha 

abandonado à procura de locais se-

guros.

Da semana passada a esta, viatu-

ras militares transportaram, para a 

vila de Palma, dezenas de pessoas 

que se encontravam em Quitunda, 

a vila de reassentamento à porta do 

acampamento da Total Energies, que 

se tinha transformado num campo 

enorme campo de deslocados, na se-

quência do ataque de Março.

A incursão de Março foi uma das 

mais arrojadas desde o início dos 

ataques, em Cabo Delgado, na ma-

drugada de cinco de Outubro de 

2017.  Foi o ataque que levou à sus-

pensão do maior projecto petrolífero 

em África, avaliado em mais de USD 

20 mil milhões, num investimento 

liderado pela petroquímica francesa, 

Total Energy.

Em Cabo Delgado, a semana que 

termina foi, também, marcada pela 

chegada de um contingente de forças 

tanzanianas. 

As tropas do país vizinho, durante 

muito tempo acusado de ser indife-

rente ao conflito que deflagrava do 

outro lado da sua fronteira, chega-

ram, esta terça-feira, à vila de Mueda, 

vindas de Negomano, na direcção da 

ponte de Unidade Nacional, no limi-

te entre os dois países. 

Cerca de 50 viaturas, entre carros 

blindados transportando militares e 

outros de carga, integravam a missão 

tanzaniana. 

Esta quarta-feira, as forças saíram de 

Mueda e foram parar em Nangade, 

um dos distritos que, nas últimas se-

manas, registou movimentações dos 

insurgentes. O SAVANA sabe que, 

nos últimos dias, a situação tornou-se, 

relativamente calma em Nangade.

Insurgência em Cabo Delgado

Por Armando Nhantumbo

São esconderijos desse tipo que al-

bergavam os insurgentes contra os 

bombardeamentos aéreos, sobretudo, 

nos tempos dos helicópteros da Dyck 
Advisory Group (DAG), a empresa de 

mercenários que ajudaram Moçam-

bique a combater a insurgência de 

Chinda. A aldeia está a meio 

caminho para onde correm os 

rios Mwela e Messalo.

Kunamadolo, mais a este de 

Mbau, era, também, um dos 

corredores dos insurgentes.

Relatam-se pesadas baixas 

do lado do inimigo. Parte dos 

insurgentes terá se refugiado 

para Quiterajo, na parte cos-

teira de Macomia, também 

com matas densas para servi-

rem como esconderijos. 

Relatos que o SAVANA não 

conseguiu confirmar davam 

conta de batalhas em várias 

zonas de conflito, com os in-

surgentes, alegadamente, a re-

sistirem ao avanço das tropas 

conjuntas. 

Também havia relatos de 

decapitações, sobretudo, na 

zona costeira de Macomia 

e Quissanga, alegadamente 

perpetradas por insurgentes 

em fuga.

N’tchinga também 
caiu
Do outro lado, as tropas con-

juntas recuperaram, na sexta-

-feira da semana passada, a 

aldeia de N’tchinga, também 

um dos mais importantes re-

fúgios dos insurgentes, situa-

do na parte sul do distrito de 

Muidumbe. 
É em buracos desta natureza que os insurgentes 

albergavam em Mbau
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CONVOCATÓRIA

Por este meio, são convocados os 
sócios da Mediacoop, SA, para uma 
Assembleia Geral Extraordinária, a 
ter lugar nas instalações da empresa, 
sitas na Av. Amilcar Cabral, nº 1062, 
no dia 24 de Setembro corrente, pelas 
14 horas, com a seguinte agenda:

Ponto Único:

Abordar assuntos relacionados com o 
património da empresa

Maputo, 01 de Setembro de 2021

Já foi reposta a rede de co-

municação da Vodacom, in-

cluindo o serviço de carteira 

móvel M-Pesa, no norte de 

Cabo Delgado, concretamente na 

vila de Palma, Afungi, Quionga e 

Quitupo, bem como em Awasse 

e vila de Mocímboa da Praia, que 

havia sido destruída na sequência 

dos ataques de grupos armados 

iniciados em Outubro 2017. Neste 

contexto, a vodacom posiciona-se 

como a primeira e única operadora 

de telefonia móvel, até agora, a res-

tabelecer a comunicação nas zonas 

em referência.

“O nosso propósito é proporcionar, 

sempre, a melhor comunicação aos 

nossos clientes e parceiros. Estáva-

mos profundamente preocupados 

por não haver qualquer rede em 

Palma e Mocímboa da Praia, por 

isso, envidámos esforços para o rá-

pido restabelecimento. Com a rede 

reposta, acreditamos que oferece-

mos a oportunidade de as pessoas 

se conectarem sempre que desejam 

e terem acesso à informação 24 

horas. Ligados, fazemos a diferen-

ça, principalmente nos momentos 

adversos”, destacou   Jerry Mobbs, 

Director-geral da Vodacom.

Desde que as condições de segu-

rança foram garantidas pelas For-

ças de Defesa e Segurança naqueles 

pontos, equipas técnicas da Voda-

com desdobraram-se ao terreno, 

no sentido de o mais rapidamente 

possível repor as linhas de comu-

nicação e garantir a tão necessária 

comunicação das pessoas, através 

da rede móvel. (Redacção) 

Rede da Vodacom Moçambique

Mocímboa e Palma voltam 
a estar conectados
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O 
ministério dos Recur-

sos Minerais e Energia 

(MIREME) lançou, re-

centemente, na cidade 

de Chimoio, capital provincial de 

Manica, o certificado de origem e 

embalagem para todos metais pre-

ciosos e gemas.

Com a introdução deste instru-

mento, a saída de qualquer miné-

rio do país passa a ser condiciona-

da à emissão da autorização.

Segundo Max Tonela, ministro de 

tutela, a introdução do certificado 

de origem representa um ganho 

importante no combate ao contra-

bando de recursos minerais.

Indicou que o certificado de ori-

gem, para além de transmitir 

maior credibilidade ao produto 

nacional, vai permitir que as au-

toridades tenham maior controlo 

dos recursos que saem do país e, 

dessa forma, incrementar o nível 

de receitas.

Destacou que todos sectores da 

economia têm o dever de contri-

buir na busca de soluções para mi-

norar o sofrimento da população 

e o sector dos recursos minerais 

também tem esse papel.

Para tal, a exploração destes recur-

sos deve ser feita de forma trans-

parente de modo que a maioria 

dos moçambicanos se beneficiem 

dos ganhos que daí advém, porque 

os recursos que jazem no subsolo 

são de todos.

Por seu turno, Castro Elias, se-

cretário executivo da Unidade de 

Gestão do Processo Kimberley no 

MIREME, explicou que a intro-

dução do certificado de origem e 

de embalagem é em cumprimento 

do regulamento de comercializa-

ção de diamantes, metais precio-

sos e gemas, aprovado através do 

Decreto 25/2015 de 20 de No-

vembro.

Para Elias, o certificado de origem 

identifica o produto como sendo 

de Moçambique, mas também dá 

a certeza aos compradores de que 

este produto de Moçambique foi 

extraído tendo em conta todas as 

exigências ambientais, direitos 

humanos e é um produto que não 

vem do contrabando, porque é o 

governo que está a passar o docu-

mento.

Referiu que no passado algumas 

empresas nacionais tinham pro-

blemas para vender os seus pro-

dutos mineiros, sobretudo, metais 

preciosos e gemas nas praças in-

ternacionais onde há essas exigên-

cias, e recorriam a titulares de cer-

tificados de outros países vizinhos 

para vender os seus produtos.

Destacou que para evitar qualquer 
tentativa de falsificação, as emba-
lagens destinadas à exportação de 
minérios serão específicas e deve-
rão ter um número já informati-
zado, devendo este coincidir como 
da autorização de exportaçãoe do 
certificado de origem.
Portanto, continua, a embalagem é 
inviolável, o que significa que bas-
ta se fazer a sua avaliação e iden-
tificação é selada. A única forma 
que se tem é cortar e retirar o pro-
duto que ela contém.
Por seu turno, Tomás Vieira Má-
rio, director executivo de Seke-
lekani, referiu que a sociedade civil 
encara o acto como marco impor-
tante para Moçambique, porque 
passa a ingressar na lista de países 
com boas práticas no que concer-
ne ao negócio  
Recordar que o Conselho de Mi-
nistros aprovou, no mês passado, a 

revisão do decreto, que cria a Uni-

dade de Gestão do Processo Kim-

berley, Metais Preciosos e Gemas.

  O Processo Kimberley é uma 

iniciativa conjunta de governos, 

indústria diamantífera e da socie-

dade civil, para conter o fluxo de 

diamantes em bruto, de guerras ou 

conflitos, no mercado internacio-

nal. (R.S)

Governo aperta cerco

Camionistas de longo curso, 
que fazem a ligação do porto 
da Beira aos países do inte-
rior africano, mostraram-se 

revoltados com o que apelidam de 

“assalto” da Polícia de Trânsito (PT) 

nas estradas moçambicanas, devido 

a cobranças ilícitas nos corredores 

da Beira e Tete, além da preocupação 

com o excesso de zelo e detenções ar-

bitrárias dos condutores pelas autori-

dades da RDC e Zâmbia.

 

Em Moçambique, os condutores de 

longo curso consideram-se prejudica-

dos com a actuação da PT nos seus 

“numerosos road block”, onde geral-

mente as autoridades reguladoras de 

trânsito não estão preocupadas com 

a legalidade dos condutores no terri-

tório nacional, mas em “extorquir” di-

nheiro todas as vezes que são parados.

“Ele (o agente de trânsito) faz-te o 

sinal de paragem, dá continência, e 

quando abre a porta do camião esten-

de a mão, e diz ‘dá dinheiro’”, explica 

com gestos um dos condutores numa 

reunião de emergência realizada entre 

os condutores e a Polícia moçambica-

na no porto da Beira.

“Ele não te cumprimenta como está, 

como está a sua viagem, apenas abre 

a porta e estica a mão para que você 

coloque o dinheiro, e isso está a cons-

tituir problema porque muitos de 

nós estamos a ser presos”, continuou 

o condutor num vídeo amador no 

encontro com a Polícia e ladeado de 

outros motoristas que acenam com 

cabeça em concordância.

No vídeo de um minuto e meio, en-

viado por um dos condutores ao SA-
VANA, os motoristas que tinham 

convocado a reunião com a Polícia 

moçambicana no porto da Beira, sob 

ameaça de congestionar o local com 

camiões carregados, o mesmo con-

dutor, que falava em nome de outros, 

acusou as autoridades de cumplicida-

de no “assalto” da PT.

“O problema é que vocês a Polícia 

moçambicana sabem que somos es-

trangeiros e me perguntam se quero 

ir, mas não pedem aquilo que devem 

pedir (documentos), se pedirem eu 

vos dou como recomendam as regras 

de trânsito. Era suposto que um agen-

te de trânsito, ao me parar, não exija 

dinheiro, mas, sim, documentos, des-

de passaporte a seguros e daí fiscalizar 

o meu camião” enfatizou.

“Ao encontrar um problema, não sou 

eu quem deve negociar consigo, mas a 

minha empresa é que deve negociar. 

Não sei porque a polícia moçambica-

na maltrata estrangeiros aqui, isso não 

é bom” rematou, insistindo que na 

Zâmbia, os condutores moçambica-

nos não têm sido presos e passado por 

esta situação a que somos submetidos.

“Na Zâmbia se te param, depois de 

cumprimentar exigem os documen-

tos do condutor e do camião, somos 

todos países irmãos”, precisou, asseve-

rando que a actuação das autoridades 

de trânsito em Moçambique estão 

fora do padrão regional.

 
Queixa a anticorrupção
Em carta endereçada ao secretário 

permanente do Ministério dos Trans-

portes e Comunicação da Zâmbia, a 

29 de Julho, e com cópia enviada ao 

Gabinete Provincial de Combate 

à Corrupção de Sofala, Associação 

dos Camionistas da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral 

(SADC), com sede na Zâmbia, refor-

çou a preocupação dos motoristas de 

longo curso e exigiu uma investigação.

Na carta a que o SAVANA teve aces-

so, e assinada por Eugene Ndhlovu, 

igualmente enviada com o conheci-

mento das embaixadas de Moçam-

bique e RDC na Zâmbia, e dos mi-

nistérios dos Negócios Estrangeiros e 

da Saúde da Zâmbia, arrola as preo-

cupações que incluem a existência de 

postos de verificação desnecessários 

nos principais corredores da operação 

dos camionistas, além de extorsão e 

multas exorbitantes.

Em Moçambique, a associação escre-

ve que nas fronteiras de Cassacatiza 

(com o Malawi), e Machipanda (com 

o Zimbabwe), “há muitos pontos de 

verificação desnecessários da Polícia”, 

onde “os motoristas estrangeiros são 

forçados a pagar 50-100 meticais em 

cada paragem.

“Caso contrário, acusações injustificá-

veis são feitas por eles mesmos e são 

aplicadas a motoristas inocentes”, es-

creve a associação.

Adiante, avança que desde o ponto 

de entrada na fronteira até ao porto 

de carregamento ou descarga, as al-

fândegas, a migração e as autorida-

des portuárias “só podem atender aos 

camionistas mediante pagamento de 

uma taxa (de suborno)”.

“Os oficiais anticorrupção também 

abusam de sua autoridade em in-

tervalos, prendendo motoristas que 

acusam de subornar policiais quando 

entendem muito bem a causa raiz de 

tais actos”, refere a carta, para a seguir 

rematar: “vários camionistas acaba-

ram em prisão pelo mesmo”.

Os associados consideram, sem exem-

plificar, que as multas aplicadas pela 

Polícia de Trânsito “são muito exor-

bitantes, o que faz delas uma receita 

para a corrupção”, apontando a balan-

ça de Vanduzi, em Manica também 

como “uma fonte de grande preocu-

pação em termos de práticas corrup-

tas”.

Já na RDC, o documento refere que 

na fronteira de Kassumbalesa, no cor-

redor Kolwezi, “o assédio da Polícia 

de trânsito em Likasi necessita de 

atenção urgente”, e em Lubunbashi, 

ao longo da longo da estrada Kalu-

lushi, vários roubos e saques foram 

registados em frente a Polícias. 

Neste trecho de estrada, prossegue a 

carta, vários incidentes foram relata-

dos envolvendo soldados, que ataca-

ram motoristas de camiões de longo 

curso. Outrossim, um casamento en-

tre policiais e proprietários de parques 

de estacionamento está a forçar os 

motoristas a pernoitar nestes parques 

mediante o pagamento de USD30 

por noite, um custo considerado de-

masiado alto.

Enquanto na Zâmbia, a carta refe-

re que todas as autoestradas desde o 

ponto de entrada (postos fronteiriços) 

tem um número desnecessário de pos-

tos de controle da polícia espalhados 

ao longo das rodovias e isso levou a 

sérios danos às estradas, representan-

do um alto risco para os motoristas e 

outros usuários das estradas”.

A carta conclui alertando para que a 

Polícia, sobretudo de trânsito, “abra-

ce totalmente o seu papel de educar e 

orientar, em vez de apenas cobrar ou 

aplicar multas aos motoristas, mes-

mo em casos pequenos, como uma 

lâmpada queimada, que geralmente é 

resultado da má natureza da maioria 

das estradas”.

Contactado pelo SAVANA, o porta-

-voz do Gabinete provincial de Com-

bate à Corrupção de Sofala, na Beira, 

Rafael Matsinhe, disse que a insti-

tuição reuniu os magistrados pontos 

focais das procuradorias de Tete e 

Manica, bem como os comandantes 

e chefes de departamentos da Polícia 

de Trânsito de Sofala, Manica e Tete 

logo que recebeu a carta denúncia.

“Uma coisa é certa, de que o ambiente 

entre os reguladores de trânsito e os 

camionistas não está bom” disse Ra-

fael Matsinhe ao confirmar a recep-

ção pela instituição da carta denúncia, 

adiantando que a instituição vai tra-

balhar para “apurar a veracidade das 

denúncias que foram feitas”.

“Já tivemos casos em que agentes 

da PT tiveram que responder cri-

minalmente, da mesma forma que 

os condutores também tiveram que 

responder criminalmente, o que que-

remos encorajar é que sejam feitas 

mais denuncias junto aos gabinetes”, 

precisou Rafael Matsinhe, admitindo 

que varias imagens divulgadas nas re-

des sociais sobre actos corruptos dos 

agentes da polícia de trânsito “não são 

abonatórias à corporação”.

Para o dirigente entre as instituições 

referidas na carta “há que harmonizar 

acções e mitigar” o comportamento 

atípico nas estradas, que à priori se 

parece inofensivos, mas que instiga a 

corrupção como “excessos de pontos 

de verificação da Polícia”, e as “demo-

ras propósitadas durante as fiscaliza-

ções para os motoristas pagarem para 

não atrasar”.

 

Polícia
Entretanto, o porta-voz da Polícia da 

República de Moçambique em Sofa-

la, Daniel Macuácua, disse, em con-

tacto com o nosso jornal, que a Polícia 

não está a par das preocupações apre-

sentadas pela referida associação.

“Assalto” da PT provoca revolta 
de camionistas do interland

Associação de camionistas da SADC pediu investigação do GCCC

Por: André Catueira, em Manica

Contrabando de metais preciosos

Camionistas que fazem a ligação do porto da Beira aos países do interland 
revoltados com actuação da Polícia de Trânsito
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Milhões de pessoas 

no mundo vivem 

sem acesso à água, 

saneamento e hi-

giene (ASH) de forma segu-

ra. O custo disto é acima de 

1.6 milhões de mortes todos 

os anos. Nenhum país pode 

dar-se ao luxo de perder o 

seu potencial humano nesta 

escala. 

O custo é contabilizado no 

registo de doenças e mortes 

evitáveis; no tempo gasto na 

busca da água ou na procura 

de instalações sanitárias em 

vez de frequentar a escola ou 

trabalhar; no perigo que as co-

munidades enfrentam quando 

a falta de água potável e de 

saneamento inibe a resiliência 

às calamidades naturais, con-

flito ou pandemias. 

O investimento em ASH 

universal poderia desblo-

quear triliões de dólares em 

crescimento economico du-

rante as próximas duas déca-

das. Aumentar o acesso aos 

serviços de ASH não é apenas 

a coisa mais certa para se fazer, 

mas representa um investi-

mento fiscal sólido no futuro, 

catalisando a recuperação da 

pandemia da COVID-19, 

bem como a construção de 

resiliência à saúde, clima e 

choques económicos no fu-

turo.

O custo 

Estatísticas de ASH

2 mil milhões de 

pessoas não têm acesso á 

água segura para beber, 

cozinhar ou para uso 

pessoal.

3 mil milhões de 

pessoas não conseguem 

lavar as mãos com água e 

sabão em casa.

1 em cada 2 

unidades sanitárias 

nos países em vias de 

desenvolvimento (LDCs) 
carecem de serviços básicos 

de água e 3 em cada 5 não 

dispõem de serviços de 

saneamento.

Até 2040, 1 em 

cada 4 crianças em todo 

o mundo viverá em áreas 

com acesso extremamente 

limitado à água.

 

O acesso inadequado à 

WASH tem enormes impac-

tos na saúde, começando no 

nascimento e continuando 

ao longo da vida de uma pes-

soa - Estudos demonstraram 

que as crianças que vivem 

em área com má qualidade 

da água sofrem taxas mais el-

evadas de doenças diarreicas. 

Estas doenças não apenas são 

responsáveis por 9% da mor-

talidade infantil em todo o 

mundo, como também têm 

impactos contínuos sobre 

aqueles que sobrevivem – tais 

como subnutrição, deficiência 

cognitiva e obesidade. 

O fardo da falta de ASH 

é carregado de forma 

desproporcionada por 

mulheres e raparigas - pois 

que é mais provável que elas 

sejam responsáveis pela busca 

da água – reduzindo o tempo 

disponível para a educação, 

emprego e lazer. A falta de in-

stalações de ASH disponíveis 

e seguras durante o parto 

contribui para resultados de 

saúde deficientes para as mães 

e recém-nascidos. Ademais, a 

falta de instalações de ASH 

apropriadas nas escolas pode 

levar a que as raparigas fiquem 

privadas de educação – hav-

endo estudos que sugerem que 

as raparigas faltam até três 

dias de aulas por cada ciclo 

menstrual. Os efeitos disto são 

vastos, não apenas sobre a vida 

e liberdades individuais das 

mulheres, mas também sobre 

as perspectivas para as suas 

famílias e comunidades mais 

alargadas. A falta de acesso 

básico conduz a uma perda 

de 77 milhões de dias úteis 

de trabalho potenciais para as 

mulheres todos os anos. 

Contra este pano de fundo 

está o risco cada vez maior 

representado pelas mudan-

ças climáticas. Até 2050, 

prevê-se que o número de 

pessoas que vivem sob grave 

escassez de água se situe en-

tre 42% e 95%. As cheias po-

dem danificar bens públicos, 

conduzindo a custos signifi-

cativos para o sector público. 

Na Etiópia, os danos causados 

pelas cheias apenas a edifícios 

estão avaliados em USD $200 

milhões. 

A oportunidade
Felizmente, existe um remé-

dio à mão para estes proble-

mas. O investimento em ASH 

traz benefícios que ultrapas-

sam de longe o investimento 

inicial necessário. 

O acesso universal a serviços 

ASH geridos com segurança 

poderia reduzir o fardo glob-

al de doenças em até 10% 

anualmente - Os surtos de 

cólera podem ser reduzidos 

através de serviços de ASH 

Missão crítica: Investir em água, saneamento e higiene para uma 
recuperação económica saudável e verde 

fiáveis e geridos com seguran-

ça; enquanto a sepsis pode ser 

prevenida de forma fiável por 

simples intervenções de ASH, 

evitando a mortalidade mater-

na e infantil em até 1.4 mil-

hões todos os anos. Serviços 

de saneamento geridos com 

segurança poderiam evitar 

mais de 11 mil milhões de 

casos de helmintos – aumen-

tando a frequência escolar e 

laboral em três mil milhões de 

dias por ano, desbloqueando 

USD $420 mil milhões em 

valor produtivo.

Há fortes argumentos a favor 

do investimento em ASH nas 

unidades sanitárias, especial-

mente porque a higiene das 

mãos é a primeira linha de 

defesa contra a propagação 

de doenças infecciosas - Isto 

é particularmente importante 

para as doenças respiratórias, 

que podem ser reduzidas em 

até 21% quando são disponi-

bilizadas estações de lavagem 

das mãos com água e sabão 

e material educativo sobre 

práticas de higiene. 

O investimento na con-

strução e melhoramento de 

infraestruturas de ASH pode 

igualmente ajudar a con-

struir a resiliência às mudan-

ças climáticas e à escassez de 

água induzida pelo cresci-

mento. Cada dólar gasto nos 

melhoramentos da resiliên-

cia estratégica às cheias po-

deria evitar o gasto de pelo 

menos USD $62 em custos 

de recuperação pós cheias. 

Os serviços de ASH podem 

igualmente ajudar a prevenir 

alguns dos novos e maiores 

riscos causados pelas mudan-

ças ambientais, reduzindo o 

contacto humano com doen-

ças infecciosas. Enquanto o 

acesso à água limpa pode re-

duzir a perda de produtividade 

relacionada com o calor, doen-

ças e mortes.

Os custos do impacto 
dos eventos climáticos 
extremos (Caso dos 
Ciclones Idai e Keneth em 
Moçambique)

Respondendo a esta pande-
mia, preparando-se para a 
próxima

A higiene das mãos é uma me-

dida importante de controlo 
de infecções para qualquer 
surto patogénico e tem sido 
uma recomendação de saúde 
pública fundamental para a 
defesa contra a COVID-19: 
com acesso universal provan-
do reduzir as infecções acu-
muladas até 20%. A higiene 
das mãos é recomendada pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como um el-
emento crucial da prevenção 
e controlo do Ébola. 

Isto é difícil de implementar 
em muitos países de baixo 
rendimento (LICs) onde 
não existem instalações 
para lavagem das mãos, não 
apenas em casa de muitas 
pessoas, mas também em 
espaços públicos tais como 
mercados, escolas, locais 
de trabalho e – o mais dev-
astador de todos - hospitais 
e unidades sanitárias. A 
falta de água nos hospitais 
e unidades sanitárias não é 
apenas um factor de risco 
para os doentes, mas tam-
bém para os profissionais 
de saúde – que representam 
menos de 3% da população, 

mas 14% dos casos de COV-
ID-19.

O que é necessário
O acesso universal à ASH 
é um bom investimento 
económico para reduzir as 
doenças endémicas, mel-
horar as oportunidades 
económicas e construir re-
siliência a futuros riscos 
climáticos e de saúde. O 
investimento nestes serviços 
básicos fornece até 21 vezes 
mais valor do que os gastos; O 
melhoramento dos serviços 
básicos para a gestão segura 
de infraestruturas ASH é um 
investimento a longo prazo 
que poderia poupar mais de 
2.6 triliões de dólares em 
custos de saúde entre 2021 e 
2040.

Porém, o financiamento 
actual não cobre os cus-
tos mesmo da prestação de 
serviços básicos de ASH, 
apesar do seu custo ser rela-
tivamente baixo. Em 2020, 
o UNICEF informou que, 
dos 60 países inquiridos o 
orçamento médio de ASH 
era de apenas 9 dólares per 
capita. Em 2019, os desem-
bolsos de Ajuda ao Desen-
volvimento Ultramarino 
(ODA) para o sector da água 
e saneamento foram apenas 
7.4 mil milhões. A OMS es-
tima que menos de 15% dos 
países têm financiamento su-
ficiente para satisfazer as suas 
necessidades de ASH.

O preenchimento desta 
lacuna de financiamento 
exige múltiplas fontes de 
financiamento. O rácio cus-
to-benefício significa que o 
investimento em ASH pode 
satisfazer os critérios de 
despesa sob várias rubricas. 
Despesas de incentivos: O 
investimento em infraestru-
turas de água e saneamento é 
um forte estímulo para a eco-
nomia ‘verde’. Pode ser opor-
tuno, direccionado e trans-
formador, permitindo uma 
recuperação duradoura pos-
COVID-19 e da recessão 
económica. Os investimentos 

em ASH para a recuperação 
económica devem ser lidera-
dos pelos governos dos países 
em desenvolvimento com o 
apoio de doadores internac-
ionais, instituições financei-
ras internacionais e outros.
Financiamento climático: 
Apesar do volume crescente 
do financiamento climáti-
co, apenas 7% ser dedicado 
a adaptação às mudanças 
climáticas e o sector da água 
esteja a receber até 43% do 
financiamento relacionado 
com a adaptação, estes recur-
sos não estão de acordo com 
a escala das necessidades. 
Ajuda ao Desenvolvimento 
Ultramarino: O compro-
misso de atribuir 0.7% do 
produto interno bruto (GNI) 
à Ajuda ao Desenvolvimento 
Ultramarino (ODA) foi pro-
metido há muitos anos, mas é 
atribuído de forma irregular. 
Investimento do sector pri-
vado: Para a comunidade in-
ternacional deve ficar claro 
que o financiamento privado 
do clima não pode substituir 
a necessidade de níveis muito 
mais elevados de financia-
mento público sob a forma 
de subvenções. O crescente 
interesse e empenho dos in-
vestidores, bancos comerciais 
e empresas multinacionais 
em melhorar o seu desem-
penho ambiental, social e de 
governação proporciona uma 
oportunidade significativa. 

Recomendações
A recuperação da actual 
pandemia da COVID-19, 
tanto em termos de saúde 
como económicos, exigirá 
um grande esforço inter-
nacional público e privado 
para mobilizar o financia-
mento necessário para al-
cançar o acesso à água e ao 
saneamento para todos até 
2030 – em conformidade 
com os Objectivos de De-
senvolvimento Sustentáv-
el (ODSs). Isto exigirá as 
seguintes acções prioritárias:

Governos, organizações in-
ternacionais, doadores e 
empresas devem liderar o 

financiamento da necessi-

dade anual de capital de 229 

mil milhões de dólares para 

que os LICs e LMICs resta-

beleçam o progresso e este-

jam no bom caminho para o 

alcance do ODS6 até 2030.

Os governos do G20 devem 

urgentemente eliminar grad-

ualmente os seus subsídios 

anuais de 580 mil milhões 

de dólares aos combustíveis 

fósseis e redireccioná-los para 

uma recuperação saudável e 

sustentável da COVID-19, 

incluindo o apoio a investi-

mentos em serviços de ASH.

Os doadores multinacionais 

e bilaterais e os investidores 

do sector privado devem re-

forçar a colaboração e criar 

ambientes favoráveis ao au-

mento dos investimentos na 

água para as comunidades 

mais pobres e vulneráveis nos 

pontos ameaçados de extin-

ção (hotpots) em virtude das 

alterações climáticas, a fim 

de melhor alinhar o financia-

mento internacional do clima 

com as necessidades mais el-

evadas dos LICs e LMICs.

A pandemia demonstrou que 

quando é necessário prote-

ger a saúde humana, o din-

heiro pode ser encontrado, e 

rapidamente. Ao passarmos 

para a fase de recuperação, 

não devemos perder o sen-

tido de urgência que carac-

terizou as fases anteriores 

da pandemia. Os montantes 

envolvidos no fornecimento 

de acesso universal à ASH 

são significativos, mas os 

benefícios são ainda maiores 

– criar populações mais sau-

dáveis, construir resiliência às 

alterações climáticas, calami-

dades e lançar as bases para 

um crescimento sustentável a 

longo prazo. 

O relatório completo da Wa-

terAid e da Vivid Economics, 
juntamente com os estudos 

de casos e referências associ-

adas, está disponível no sítio 

washmatters.wateraid.org/
mission-critical

Nota informativa

Resumo
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EDITORIAL

,

?

Os limites da intocabilidade 
e da impunidade

No fundo mais fundo 

de Delagoa Bay está 

erguida a estátua de 

Moisés I, o Único. 

É uma estátua em tamanho 

natural, reproduzida em cor 

verde oliva, na grandiosida-

de da dimensão igual à sua 

imensa nulidade. 

Ele não está de óculos, mas 

nota-se que devia estar, uma 

vez que, com a boca arrega-

nhada, com os seus dentes 

apontando para o Oriente, 

ele, o Grande Jacaré, Pai de 

Toda a Jacarandade da África 

meridional, tem o cuidado de 

não revelar a sua imensa pe-

quenez. 

Porque, na verdade, ele era 

um grande lagarto. Quando, 

em 1463, ele abandonou a 

grande ilha para se juntar ao 

grande movimento, na ver-

dade o grande movimento já 

tinha sido criado havia um 

ano. Mas, graças à sua astúcia 

e grande agilidade mental e fí-

sica, ele conseguiu desmontar 

toda máquina do Grande Mo-

vimento.

Conseguiu demonstrar que 

não havia razão para dividir a 

ala política e a ala militar. Ele 

não era militar, mas à sua fren-

te tinha um militar competen-

te, que era o comandante de 

toda a força armada do grande 

movimento. Chamava-se Sa-

muel, o Grande. 

Samuel, o Grande, para além 

de ser o companheiro da com-

batente mais bonita da guer-

rilha, era também, por ordem 

estatutária, o sucessor do gran-

de chefe. 

Moisés, o Único, quatro ou 

cinco anos depois, arranjou 

uma forma de meter uma bala 

na nuca do grande comandan-

te, e, depois deste morrer, não 

só ficou com o seu cargo como 

também com a sua mulher. 

E, depois, como ficou de-

monstrado que quem devia 

ficar no lugar de presidente da 

Jacarandade era ou o Uri ou o 

Marco, conseguiu demonstrar 

que nem um nem outro ti-

nham lugar para sê-lo. 

A morte do comandante foi 

estranha, porque morreu com 

um tiro na nuca. Um coman-

dante nunca morre com um 

tiro na nuca. A não ser que seja 

um tiro de um traidor. Nunca 

se soube quem traiu o coman-

dante. 

Foi aí onde começou a saga de, 

Moisés, o Usurpador. 

Quando a Jaracandade pro-

clamou a Independência, em 

1475, ele foi aclamado como 

presidente e Pai da Jaracanda-

de. Era solteiro. 

Então escolheu a jacaré mais 

linda que havia no Reino. 

Mas ela tinha os seus homens. 

Mandou matá-los. Um cha-

mava-se Gui, e outro chama-

va-se Ti. 

No fundo, o Grande Jacaré 

não passava dum animal inútil, 

com ideias mais vazias ainda 

que a sua enorme inutilidade. 

Isso ficou provado definiti-

vamente quando, numa bela 

tarde, os seus marinheiros des-

cobriram que, entre as carcaças 

das grandes naus que tinham 

naufragado ao longo da baía, 

havia quantidades enormes de 

rum.

Passou a embebedar-se cícli-

ca e continuamente. Foi o seu 

ponto fraco: aí, convenceram-

-no, os seus camaradas, de que 

ele poderia voar. 

E ele acreditou. 

Montaram-lhe um par de asas 

de cera e disseram-lhe: “Voa, 

Grande Chefe”. 

E ele voou de encontro a uma 

serra, poucos metros depois 

da sua aldeia natal, ou seja, no 

fundo mais fundo de Delagoa 

Bay.

Fábula do jacaré usurpador

É 
possível olhar para o escândalo das dívidas ocultas e ficar-se com um 

sentimento de revolta perante tamanha falta de respeito, abuso e desca-

ramento. Mesmo para os mais tolerantes às indiscrições do poder, a ideia 

de que durante anos foram induzidos a defender uma causa que no fim 

era um embuste, deve ser motivo de uma grande revolta.

Este é o maior escândalo financeiro na história de Moçambique, e talvez em 

todo o continente africano. Perante ele, o desfalque de 114 milhões de dólares 

no antigo Banco Comercial de Moçambique (BCM) e o estupro ao Banco Po-

pular de Desenvolvimento (BPD) surgem como obras de aprendizes de ladrão. 

Este foi executado com mestria e precisão. 

Mesmo que, perante as revelações até aqui feitas, a sociedade se sinta chocada, o 

facto é que é um escândalo que resulta de um velho padrão de acções de saque 

ao Estado, e com que a elite no poder se vai enriquecendo à custa da miséria 

do povo. 

É uma forma muito criativa de saque, em que informações e processos sobre 

necessidades legítimas do Estado são manipulados para dar espaço a negócios 

obscuros que vão endividando o país para níveis que se tornam insustentáveis.

O procurement para grandes aquisições ou obras de grande vulto é onde o saque 

se processa, através da sobrefacturação ou do inflacionamento deliberado dos 

preços, para criar uma mais-valia que depois é descaminhada para o benefício 

pessoal dos que estiverem à frente de determinados processos e seus associados.

A revelação circunstancial, durante o julgamento, sobre negociatas feitas para a 

aquisição de bens destinados aos Jogos Africanos de 2011, em Maputo, é ape-

nas uma pequena ilustração da magnitude da pilhagem. Infelizmente, fazendo 

justiça à cultura da ausência de transparência, os contornos daquela empreitada, 

de que o nosso vizinho, a Zâmbia, desistiu por insuficiência de recursos, nunca 

chegarão a ser do domínio público. 

É no contexto deste saque que se deve analisar, por exemplo, a proliferação de 

aeroportos modernos no país, com uma taxa de utilização que é igual a zero. A 

motivação não resulta de projecções e estudos detalhados sobre futuros padrões 

de desenvolvimento económico que justifiquem um intenso tráfego aéreo nas 

zonas de implantação destes aeroportos.

Estes negócios intensificam-se à medida que no seu esforço em se impor como 

a maior potência mundial, a República Popular da China foi ganhando a repu-

tação de, contrariamente aos países e organizações ocidentais, não impor condi-

ções para a atribuição de empréstimos aos seus aliados africanos. 

É gratificante que a China tenha esta atitude de compaixão para com um con-

tinente que, durante séculos, foi vítima da mais violenta pilhagem registada na 

história da humanidade. Mas os danos económicos deste incondicionalismo nas 

relações com regimes sem uma cultura de prestação de contas perante os seus 

povos podem ultrapassar os benefícios que se pretende alcançar. 

Evidentemente que no seu modelo político, a China pode ser alheia a tais con-

ceitos de boa governação e transparência como nós os aplicamos, mas a longo 

prazo, as consequências desta aparente generosidade podem ser muito nefastas, 

obrigando-a a ter que lidar com devedores crónicos que se tornam seus vassalos, 

não necessariamente parceiros de cooperação e de desenvolvimento.

Por causa desta falta de transparência, governantes acotovelam-se para conse-

guir obter o aval dos seus governos para projectos que recaem nos seus pelouros, 

e que qualificam para serem financiados por créditos chineses. Em paralelo, 

desenvolve-se uma indústria de lobistas que estabelecem a ponte entre empresas 

chinesas interessadas em implementar projectos financiados pelo seu governo 

e titulares de instituições do Estado. A coberto do desenvolvimento de infra-

-estruturas de utilidade pública, é enorme a quantidade de dinheiro que vai 

para os bolsos de pessoas privadas, mas que depois tem de ser pago a partir dos 

recursos do Estado. 

A necessidade de ocultar estes negócios sujos é justificada pelo imperativo de 

lhes atribuir o estatuto de “segredo de Estado”, justificando, por isso, o envolvi-

mento sistemático de agentes dos serviços secretos, que, por sua vez, devido às 

suas próprias limitações, sentem-se obrigados a ir buscar amigos ou associados 

no sector privado, a quem coaptam como colaboradores ou agentes informais.

As alianças entre civis e agentes dos serviços de inteligência, que se tornaram 

públicas neste julgamento, não são casos isolados. Elas espelham uma cultura 

que se enraizou, em que agentes dos serviços secretos envolvem-se em activi-

dades empresariais, desviando-se da sua missão principal de proteger o país. 

A ideia é que o seu envolvimento em actividades empresariais permite que eles 

sejam capazes de detectar possíveis actos de sabotagem económica ou activida-

des criminosas encobertas em negócios legítimos. Mas como se verifica agora 

no caso das dívidas ocultas, os agentes secretos, uma vez envolvidos em negó-

cios, descobrem depois que podem tirar benefícios pessoais, e como a sua área 

de actuação é por natureza secreta, acreditam que as suas indiscrições manter-

-se-ão no segredo, e como tal a sua impunidade estará também garantida. As 

tentativas de confrontação com o Ministério Público, que se tem assistido neste 

julgamento, resultam, em parte, deste sentimento de revolta pela incapacidade 

do mesmo sistema de continuar a garantir essa intocabilidade e impunidade, 

como geralmente acontece em organizações mafiosas.  

Mas o facto é que não há intocabilidade nem impunidade quando se trata de 

dinheiro dos outros. 
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Toma que te dou
Por: Celso Muianga

Olhares de Ivone Soares
Email: mivonesoares@gmail.com

Desde o dia 23 de Agosto úl-

timo que a falência da go-

vernação da Frelimo está em 

julgamento na tenda monta-

da no recinto da cadeia de máxima 

segurança, B.O, em Maputo. De fac-

to, longe do que se pretende mostrar 

a partir da tenda da cadeia de máxima 

segurança (a famosa Brigada Opera-

tiva) vulgo B.O, o que está ali em jul-

gamento não é somente o que o povo 

moçambicano está à espera de saber. 

O que estamos a assistir e a ouvir a 

partir daquela tenda é a confirmação 

daquelas revelações que nos foram 

feitas, em primeira mão, pela impren-

sa internacional. De seguida confir-

madas pelo relatório da Kroll.

Quando a instituição moçambicana, 

Assembleia da República (AR) teve 

oportunidade de salvar a sorte dos 

moçambicanos, eis que montou um 

autêntico circo a que se chamou de 

Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Para fazer o quê? Ao invés de investi-

gar os contornos da burla engendrada 

aos moçambicanos, ao invés de servir 

o país, ao invés de se distanciar da 

fraude, os frelimistas da tal comis-

são criaram um altar para protege-

rem o seu regime, protegerem-se eles 

próprios, protegerem os chefes que 

comeram a mola das dívidas ocul-

tas. Quando o Presidente Armando 

Guebuza (tido por muitos como o 

chefe da turma do calote, porque era 

o Presidente da República e do Par-

tido Frelimo e chefe directo de boa 

parte dos arguidos) fosse ao Parla-

mento apresentar discursos sobre o 

Estado da Nação, era recebido com 

Frelimo em julgamento na B.O.
vénias e efusivamente aplaudido pela 

Bancada da Frelimo. Quando o go-

verno fosse às Sessões Plenárias res-

ponder às perguntas formuladas pelas 

Bancadas ou responder aos pedidos 

de Informação, os Deputados daque-

le partido, no lugar de debater o que 

a oposição exigia- esclarecimentos 

sobre as dívidas ocultas, começavam 

a gabar-se do percurso do seu (hoje) 

quase sexagenário partido e seus «he-

róis». Responsabilização? Nenhuma. 

Foi tudo montado para proteger a 

Frelimo e os seus mafiosos.

Por isso, ali na tenda da B.O, não es-

tão em julgamento apenas os elemen-

tos apresentados pela acusação do 

Ministério Público quanto a conduta 

de 19 arguidos. Está ali a ser julga-

do todo um regime, todo um partido 

que outrora, enquanto movimento de 

libertação nacional, juntou moçam-

bicanos de diferentes sensibilidades e 

proclamou a independência nacional 

desta pérola do Índico. 

Naquela tenda julga-se a podridão do 

regime da Frelimo e a sua incapaci-

dade de ser uma organização de bem, 

de serviço ao público. Sem a conduta 

desviante, empobrecedora do povo 

moçambicano, que o regime da Freli-

mo adoptou ao promover a corrupção 

como sua forma de ser e de estar o 

país estaria melhor.

Há quem diga que ali na tenda fal-

tam réus, com destaque para um réu, 

o tal que recebeu 10 milhões de dóla-

res norte-americanos da Privinvest, o 

tal partido Frelimo. Eu concordo que 

falta sim esse réu. Nós que não somos 

da Frelimo, que não vivemos do rou-

bo ao povo moçambicano, devemos 

pressionar ao sistema da justiça para 

que mais dia, menos dia, se esclareça 

o destino dos tais 10 milhões de dó-

lares norte-americanos.

Enquanto isso, continuemos a acom-

panhar com toda a atenção o actual 

julgamento. Como sabemos, se a Fre-

limo não tivesse adoptado a corrup-

ção e o roubo (a começar pelo roubo 

de votos indo até ao roubo de dinhei-

ro do Estado) nenhum daqueles 19 

réus estaria na posição em que hoje 

se encontra. 

Hoje, devido aos interesses divergen-

tes que há entre as facções dentro do 

partido no poder, começam a surgir 

revelações de actos que são imputa-

dos aos 19 arguidos e que devem ser 

provados para a devida responsabili-

zação de quem for mesmo culpado. 

Fique claro que tais actos ainda não 

estão provados em sede do tribunal. 

Em todo o caso, vale a pena estarmos 

atentos sobre a questão de fundo, as 

condições institucionais, materiais e 

humanas que permitiram que o calo-

te das dívidas ocultas fosse possível. 

Sem a captura do Estado moçam-

bicano, a todos os seus níveis, que a 

Frelimo promove e patrocina desde 

1975, não teria havido espaço para 

Nhangumele ser tido ou achado num 

suposto processo de elaboração de es-

tudos de viabiliadade para a Secreta 

moçambicana. A menos que fosse su-

bordinado ou superior hierárquico do 

Mutota no SISE. Segundo Mutota, 

o seu amigo Nhangumele colabora-

va com os Serviço de Informações e 

Segurança do Estado (SISE), reve-

lação que o visado refutou catego-

ricamente aquando da sua audição 

no Julgamento das Dívidas Ocultas. 

Sem a promiscuidade entre as insti-

tuições do Estado e agentes privados 

que a Frelimo financia desde 1975, 

nunca teria havido possibilidade de 

o espião Rosário (o Mutota) levar 

consigo o “seu amigo” a reuniões em 

ministérios, e até na Presidência da 

República.

Sem o abuso do poder que a Freli-

mo tanto preza, não teria nunca sido 

possível que indivíduos estranhos às 

instituições que lidam com matérias 

de Defesa e Segurança de Moçam-

bique fossem encabeçar delegações 

para tratar de assuntos de fórum da 

Segurança do Estado. Como se os 

pelouros da Defesa e Segurança não 

tivessem dirigentes. O julgamento 

decorre e todos os arguidos até aqui 

ouvidos apontam o dedo indicador ao 

Presidente Filipe Nyusi, antigo Mi-

nistro da Defesa. Ndambi Guebuza, 

Sisínio Mutota e Teófilo Nhangu-

mele lançaram o nome do Presidente 

da República, de forma articulada ou 

fruto de mera coincidência, para o 

Juiz ter em conta que era o Minis-

tro da Defesa nacional, liderava o 

Comando Conjunto no governo do 

Presidente Armando Guebuza. 

Jean Bustani diz ter pago um milhão 

de dólares ao então Ministro da De-

fesa. Porque será que pagou oito ve-

zes mais ao facilitador Nhangumele e 

20 mil dólares acima do que também 

se alega ter sido entregue a Sisínio 

Mutota?

O que aconteceu dentro da Frelimo 

para hoje estarem assim desavindos 

serão negócios malparados? Quem 

decidia quanto cada um devia re-

ceber? Será que os arguidos são do 

SISE? Ou foram «usados» para even-

tuais missões pelo possível potencial 

que têm no ramo dos negócios e não 

só? 

As delegações que andavam pelo 

mundo a interagir e facilitar a aproxi-

mação de investidores junto das auto-

ridades nacionais interessadas na se-

gurança da Zona Exclusiva Especial 

eram compostas por agentes secretos. 

Ainda assim, a estória continua feia. 

A falência deste regime continua in-

disfarçável. O povo agradece que se 

estejam a desentender, pois para Mo-

çambique livrar-se da Frelimo ela (a 

outrora Frente de Libertação de Mo-

çambique) deve implodir.

Vamos continuar a acompanhar o jul-

gamento do século, mas conscientes 

de que não é apenas um julgamento 

que vai redimir a degeneração deste 

regime. Sabemos que daquele julga-

mento poderá sair alguma verdade, 

certamente não toda a verdade por-

que, para tal, todo o regime teria de 

cair. Ainda assim, não devemos bai-

xar os braços na nossa persistente 

luta de pressão para que os ladrões 

de ontem e de hoje, não se tornem 

nos ladrões de amanhã. Para que 

governar Moçambique não seja nun-

ca confundido com a posse de uma 

certidão que habilita a defraudar o 

povo, endividando-lhe sem seu con-

sentimento, para proveito privado do 

partido e dos seus dirigentes. 

*Comunicóloga, Política, Escritora

- O barco fez vira, vira, vira. 

Ngombôôhhhh! – disse o 

velho, de braços abertos, 

inclinando-se lenta e demo-

radamente para um lado. Isto 

aconteceu naquela vez que as 

risadas da história naufragaram 

diante do estaleiro da Navipesca. 

Um mini Queen Mary II, de dois 

andares afundou o nosso chão in-

teiro. O meu avô, a única pessoa 

que viu o acontecimento acabava 

de regressar da caça e do cultivo 

diário. Como ele tinha urgência 

de contar a história, imitou os 

últimos instantes em que viu o 

barco completamente bêbado so-

bre as ondas, vacilar sem remédio. 

Talvez tenha tropeçado sobre o 

banco de areia onde muitas ma-

manas costumam apanhar amêi-

joas nos dias de maré baixa... 

O auditório era maioritariamente 

composto pelos seus filhos, com 

família feita e com netos de M.B. 

Estiveram mais alguns primos, 

sobrinhos e vizinhos muito che-

Museu Moda Bruto!
gados que faziam um grande esforço 

para sufocar o riso. Mas alguns filhos, 

os mais novos e atrevidos enfrenta-

ram o próprio M.B. Estas eram as 

iniciais que até as crianças sabiam 

descodificar: Moda Bruto. Assim se 

manifestava o velho quando estivesse 

zangado.  Mas eram risos descontro-

lados, peidos, risadas até doerem as 

barriguinhas. Os mais fracos atira-

vam-se ao chão, tão felizes, outros, 

eufóricos  mijavam-se. 

Ninguém dava atenção ao velho 

que contava como estavam vesti-

das as águas do rio naquele dia em 

que um barco cheio de turistas, com 

bandeiras multicolores, acenando às 

pessoas que passavam na ponte ve-

lha que sempre abanava, à passagem 

de um camião noutra ponte, a ponte 

dos 8 arcos da Matola-Rio. Teve de 

ser Arafat Meque Magaia, o pin-

tor, a largar o trabalho e chamar  de 

imediato o chefe Há Problemas que 

deu ordens para interromper a sin-

fonia das rebarbadeiras, electróides, 

maçaricos, discos de corte a faísca-

rem sobre a chaparia dos barcos em 

manutenção na Navipesca. A sirene 

foi accionada. O reforço de barcos 

da Escola de Pesca não tardou. Os 

populares envolveram-se, de barcos 

a remo, outros a vela, canoas e até 

barcos de papel atirados por crianças, 

ali dos canteiros das salinas de Max 

Salatiel Jamisse, onde os tractores e 

camiões estavam a abastecer-se de 

sacos, em sintonia com os biscateiros 

de sempre, Rosária, Zaveta, Gilida-

na, Quilita, Ximeliane, Chico, João, 

Arroz, Diga de Verdade, Valhagomo 

e Makavi, num frenesim inebriante. 

Doutro lado do rio, as salinas Zaca-

rias eram a confirmação de primeiro 

capítulo em voga nos manuais esco-

lares. Os flamingos estavam doídos 

debaixo do Sol, aplaudiam as esteiras 

brancas de sal. Mas, mesmo assim, 

M.B. continuou, sem desactivar as 

munições que carregava nos ombros. 

O velho estava escandalizado. Os 

seus olhos quase soltavam-se das ór-

bitas, furioso. Atirou um ferro sobre 

o Rex que caíu inanimado. Afinal o 

que ele tinha visto na Matola-Rio 

era mesmo grave. Coitadinho do cão.

- Arrapôrra, Moda Bruto! Macacos. 

Vocês riem-se assim e até mostram 

esses dentes de javalis. Alguns até 

fazem Hi-Hi-Hi-Hi. Parecem uns 

asnos, uns patos, répteis...Arrapôr-

ra! Um dia quando se lembrarem de 

mim, será tarde.

***

Como sempre o meu amigo Fanuel, 

uma vez mais veio à minha casa para 

colonizar-me com novidades que o 

calendário da província de Gaza im-

põe. Eles já namoram à curta distân-

cia, o ano 2042.

- O governador  da província de 

Maputo inaugurou um Museu, no 

antigo estaleiro da Navipesca na 

Matola-Rio.

- Quando é que isso aconteceu, Fa-

nuel?

- Mas isso de datas ainda é impor-

tante? Nem perguntas o nome do 

museu? Desta vez alguém se lem-

brou de valorizar o teu avô.

- Ahhhh. Deixa-te de histórias, mano.

Já sem argumentos, o Fanuel 

mostrou-me os factos, as ima-

gens do museu, novinho em fo-

lha. 

- Diga-me se ainda reconheces 

aquela montanha de ferro ve-

lho, o entulho que os homens do 

tchova, os guardas e alguns opor-

tunistas pilham todos os dias 

para vender na sucata?

- Epáh!. Tens razão. Mas aquela 

empresa ainda tinha guardas?

- Haah, John. Acorda! 

- Okay. Ok. Afinal aquele denso 

mangal era a vedação das obras, 

como foi nos tempos em escon-

dia as minas anti-pessoais, nos 

tempos da base de defesa anti-

-aérea?

- Epá, esqueci-me de reparar aos 

detalhes.

- E os barcos da polícia marítima 

já têm alguma utilidade, assim 

que até os peixes estão a ser trei-

nados por especialistas nacionais 

e estrangeiros?
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Processo de produção de autonomia

Que o julgamento está a ser uma 

oportunidade para o poder ju-

dicial afirmar-se no quadro da 

separação e complementarida-

de de poderes, está! No entanto, o poder 

executivo, histórica e arrogantemente 

na mó de cima, parece afinar a sua lupa 

no sentido de fiscalizar essa produção 

de descontinuidade. As “dívidas ocultas” 

são as evidências mais mediatizadas da 

referida arrogância. A postura do meri-

tíssimo Juiz, por seu turno, encarna su-

postamente essa tendência de produção 

de descontinuidade. Como lidar com a 

persistência do poder executivo no con-

trolo dos restantes poderes? Até onde a 

sua resiliência continuará efectiva? 

Quando o cidadão comum mantém a 

sua dúvida relativamente ao “desejado” 

desfecho das “dívidas ocultas” (com 

“responsabilização” e tudo) é porque no 

seu imaginário continua bem presente 

o controlo do poder executivo sobre o 

judicial e legislativo. Da “Independência” a 

esta parte o que mais ganhou relevância foi 

exactamente esse culto. Os tribunais popu-

lares revolucionários, a chamada justiça po-

pular, os fuzilamentos, entre outras formas 

de garantia da “justiça revolucionária”, no 

seu todo, marcaram tristemente a história 

do País. Os seus métodos e respectivos re-

sultados foram desenvolvidos no quadro 

da constituição do Estado moçambicano 

e aparentemente longe das premissas da 

separação de poderes (como teoria). Pare-

cia existir algum desconhecimento sobre a 

importância do controlo dos poderes entre 

si. “Parecia existir” porque temos a certe-

za que havia consciência desse princípio. 

A autonomia do judiciário não podia ser 

admissível dada a dita luta do proletaria-

do contra todas as formas de capitalismo. 

Como lutar contra o capitalismo se este 

conseguia provar a titularidade da proprie-

dade privada dos seus bens? O episódio do 

encerramento da Faculdade de Direito no 

tempo de Samora prova o nervosismo cria-

do pelo avanço do poder judicial, em direc-

ção à sua própria autonomia (futura). En-

tre outras provas estão, também, os ideais, 

os argumentos e a postura do Professor e 

constitucionalista franco-moçambicano 

Gilles Cistac (assassinado em 2015) sobre 

a criação de províncias autónomas previs-

tas na “Constituição”. Estes e outros episó-

dios fazem com que persista a dúvida sobre 

a autonomia do judiciário diante do execu-

tivo. Em dias de vento sul, a autonomia dos 

coqueiros parece vergar à força da corrente 

que transporta muita força e muita poeira. 

Caem os cocos cuja queda era previsível.

De quem são as vontades quando se fala de 

descoberta da verdade material? Quem no-

meia quem e quem mina ou macula, logo 

à partida, a imparcialidade e autonomia de 

quem tem o dever de conduzir um proces-

so de julgamento? É por isso que o cidadão 

vibra de alegria quando o Meritíssimo Juiz 

transmite segurança, confiança e autono-

mia. O desafio surge como uma rara luz 

no fundo do poço; uma luz que cintila 

dada a sua autonomia. Bem, todos te-

mos medo de alguma coisa. Como não 

ter confiança e euforia num Juiz que 

afirma não ter medo de nada e nem de 

ninguém? Será ele o nosso novo Jesus 

Cristo? O Salvador? A expectativa tem 

sido elevada à medida que o Juiz mos-

tra que tem as veias no lugar. A reac-

ção às palavras e posturas inadequadas 

dos que se apresentam diante de si só 

servem para garantir, até agora, qua a 

escolha foi acertada. Parece lembrar 

à vasta audiência que uma árvore alta 

pode curvar-se ao vento, mas não se 

deixará vencer. Com poeira ou sem ela 

o poeta compreenderá que o que está 

em causa é o desenvolvimento do País, 

é o combate à pobreza e indigência. A 

crença na “responsabilização” continua 

bem presente.

O aniversário duma desgraça: Beirute 2021
Por Leonel Andrade

A 
4 de Agosto de 2020, uma 

repentina explosão seguida 

da típica nuvem de cogumelo 

pairou sobre a capital do Lí-

bano e a onda de choque que se segui 

horrorizou o mundo inteiro e danifi-

cou 73 mil apartamentos, 163 escolas e 

hospitais e, contabilizados pela ONU, 

houve mais de 200 mortos, 6.500 fe-

ridos e 300 mil desalojados! Pratica-

mente destruiu uma grande parte da 

capital libanesa!

O que teria provocado tão grande ca-

tástrofe, que não tem equivalência nem 

na guerra civil de 1975-1990, com o 

envolvimento dos países vizinhos  nem 

a guerra com Israel em 2006?

“´Ás 17:30 de 4 de Agosto eu estava 

a trabalhar em casa e a Tracy estava 

com a nossa filha  que brincava com 

um amigo” recordou Paul Naggear na 

conferência de apresentação do relató-

rio da Human Rights Watch no qual 

analisava-se as falhas das autoridades 

que permitiram que centenas de tone-

ladas de nitrato de amónio passassem 

6 anos armazenados no porto de Bei-

rute, quando às 18:08 desse dia uma 

das maiores explosões não nucleares 

da história destruiu a minha família - 

a sua filha de três anos veio a falecer 

no hospital - e a esperança de muitos 

cidadãos  num Líbano pacífico, estável 

e com futuro económico.

Um relatório da Direcção-Geral da 

Segurança, conhecido dias depois, 

refere que tanto o PM demissionário 

Hassan Diab como o Presidente Mi-

chel Aoun  tinham recebido uma carta 

em que avisava-se que este material 

“poderia destruir Beirute caso explo-

disse”.

De acordo com a investigação da 

HRW não há dúvidas de que deze-

nas de funcionários  governamentais, 

aduaneiros e de segurança estavam 

conscientes dos perigos envolvidos e 

“foram criminalmente negligentes”. A 

partir de entrevistas e de centenas de 

documentos oficiais a mesma Orga-

nização não Governamental  concluiu 

que “alguns previram e aceitaram taci-

tamente os riscos de morte colocados 

pela presença do nitrato de amónia no 

porto”.

Outras opiniões associam a perma-

nência do nitrato de amónio no porto  

de Beirute aos interesses do governo 

sírio, contando com a cumplicidade do 

movimento terrorista do  Hezbollah 

que tanto combate Israel como, na Sí-

ria, em defesa de Bashar al-Assad.

A luz da legislação libanesa, o armaze-

namento deve “equivaler ao crime de 

homicídio com intenção provável e/

ou de homicídio involuntário” lê-se no 

relatório publicado. No entanto, a elite 

política libanesa uniu-se para dificul-

tar a acção da justiça. Em dezembro, 

o magistrado encarregado da investi-

gação acusou o PM e três ministro de 

negligência, mas acabou por ser afasta-

do e os politicos mantiveram-se na es-

fera da imunidade concedida enquan-

to deputados. Segundo a AFP o actual 

chefe da investigação diz ter 75% do 

caso fechado mas continua por se de-

terminar o que causou a explosão.!

A situação económica do Líbano é 

desastrosa: a moeda a desvalorizar, (16 

mil libras por dollar) a falta de com-

bustíveis, cada vez menos electricida-

de,  falta de medicamentos -  na última 

sexta-feira uma criança de 4 anos veio 

a falecer devido a uma picada de escor-

pião por não existirem antídotos1 - e 

alimentos traduz-se numa pobreza as-

sustadora que conduz  a uma situação 

idêntica a de  uma panela de pressão 

quando não aberta na devida altura. 

Os números da UNICEF confirma-

-no: 30% das crianças deitam-se com 

fome, e 77% das famílias diz não ter 

comida suficiente ou não têm dinheiro 

para comprar comida. Segundo o Ban-

co Mundial.o agravamento da situação 

económica e o desespero da população 

perante um sistema que parece imutá-

vel só se agravaram num pais que vive 

a terceira maior crise do mundo, desde 

os medos do séc XIX.  

A eleição do homem mais rico do país, 

Najib Mikati, para PM uma semana 

antes da explosão, foi vista com um 

certo cepticismo pois representa, para 

alguns, “o símbolo da oligarquia cor-

rupta”. Najib Mjkati à saída dum en-

contro com o Presidente, também se 

manifestou céptico quanto a formação 

dum governo rapidamente já que o 

governo anterior encontra-se demis-

sionário mas em funções.

Recentemente, 1 de Agosto, o Presi-

dente francês Emannuel Macron e o 

SG das NU, António Guterres, presi-

diram a uma conferência para reunir 

fundos, tal como aconteceu em 2020. 

Se então reuniu-se 280 milhões de eu-
1 The Gardian Weekly, 6/

agosto/2021

ros agora o objectivo foi chegar-se aos 

300 milhões de ajuda de emergência 

para a segurança alimentar, educação, 

saúde e fornecimento de água potável. 

A situação agravou-se, comenta o Eli-

seu. 

Na sua intervenção o Chefe de Estado 

francês garantiu que o dinheiro não 

será entregue directamente ao Gover-

no libanês mas as instituições de ajuda 

humanitária  e do sector da educação: 

“Não vamos dar um cheque em branco 

ao sistema politico libanês porque é ele 

que tem falhado…”afirmou Macron  

acrescentando uma posição muito cri-

tica em relação à totalidade da classe 

2política albanesa acusando-a de estar 

a contribuir  para agravar a situação 

ao “dar prioridade aos seus interesses 

individuais e partidários em vez dos 

interesses do povo libanês”

Também o Presidente Biden anun-

ciou o reforço do auxílio com mais 

cem milhões de dollars para ajudar a 

“reformar a economia e combater a 

corrupção” verba que vem a somar aos 

500 milhões de dollars canalizados nos 

últimos dois meses.

Para Biden “é essencial”  que a clas-

se política se empenhe num trabalho 

duro mas necessário de “reformar a 

economia e combater a corrupção”

Milhares de libaneses, muitos com fo-

tografias dos mortos na explosão mar-

charam em Beirute, no dia 4, dia da 

explosão, tendo sido recebidos  com 

gás lacrimogéneo pelo enorme aparato 

policial.!!!2

2  Público 5/agosto/2021
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Eu

  

Caos no desporto motorizado

É 
descrito como bastante 

tenso e impróprio para 

cardíacos, o ambiente 

que se vive no desporto 

motorizado, o qual tem como 

protagonistas, a Federação Mo-

çambicana de Automobilismo 

e Motociclismo, o Automóvel e 

Touring Clube de Moçambique  

(ATCM) e de permeio, a Secre-

taria de Estado de Desporto. 

Esta instituição é acusada pela 

referida federação de pugnar por 

parcialidade na tomada de deci-

sões, ao beneficiar, alegadamente 

o ATCM.

Na verdade, o cerne da questão re-

side no facto de o ATCM estar a 

organizar provas, sob autorização 

da Secretaria de Estado de Des-

porto, o que, no entender da fede-

ração que gere o desporto moto-

rizado, é ilegal, por não ser esta a 

tarefa de um clube e muito menos 

de uma Secretaria de Estado de 

Desporto.

 Mas há, na percepção da fede-

ração, outras irregularidades que 

podem estar a ser cometidas pelo 

ATCM, como o facto de ter esta-

do a emitir licenças aos pilotos, o 

que não devia ser da responsabi-

lidade deste clube, mas de quem 

gere o desporto motorizado no 

país.

O SAVANA está na posse de 

documentação diversa enviada 

pela retro-mencionada federação, 

quer ao ATCM como à Secretaria 

de Estado de Desporto, mas sem 

uma resposta favorável.

Entretanto, contactado telefoni-

camente, Gilberto Mendes, Se-

cretário de Estado de Desporto, 

declinou dar qualquer tipo de es-

clarecimentos em torno do assun-

to, apesar da nossa insistência.

Mas fica o registo de que se tra-

ta, efectivamente, de um filme de 

longa-metragem e, quiçá, com 

barba branca,  mas que, infeliz-

mente, está a criar um mal estar, 

particularmente na Federação 

Moçambicana de Automobilismo 

e Motociclismo, instituição que se 

sente injustiçada pela posição to-

mada pela Secretaria de Estado de 

Desporto.

“ATCM não cumpre com as 
regras da federação”- Bruno 
Campos
“Não temos qualquer problema 

com o clube ATCM, apenas o 

Por Paulo Mubalo

clube não cumpre com a lei do 

desporto, não cumpre com as re-

gras da Federação Moçambicana 

de Automobilismo e Motociclis-

mo, mas temos que saber dife-

renciar as coisas. A federação é 

autoridade desportiva ao nível de 

automobilismo e motociclismo 

em Moçambique, não temos nin-

guém acima de nós, e a Secretaria 

de Estado de Desporto é um par-

ceiro nosso, e o ATCM é um clube 

e o dever de um clube é promover 

as modalidades e fazer as provas 

. Porém, o que está a acontecer é 

que o ATCM é o único clube em 

Moçambique que está a fazer as 

coisas à revelia da federação”, pa-

lavras de Bruno Campos.

Campos entende que, aos olhos 

do organismo que dirige, o 

ATCM está a cometer algumas 

ilegalidades, o que não fica bem. E 

argumenta:  “porque estão dentro 

da FIA, eles pensam que podem 

fazer aquilo que lhes apetece no 

automobilismo, o que não é bem 

assim, até porque a lei de despor-

to de 2012 é bastante clara em 

relação ao que é uma federação e 

o que é um clube, sendo que cabe 

à federação regular o desporto 

motorizado, representar Moçam-

bique no âmbito interno e inter-

nacionalmente nas federações in-

ternacionais”. 

Conta, em seguida, que o ATCM 

tentou, através de processos admi-

nistrativos, inviabilizar a federa-

ção, mas sem sucesso. 

“ O pior de tudo isto é que te-

mos uma Secretaria de Estado de 

Desporto que não faz o que lhe 

compete e que está claramente 

a apadrinhar o ATCM neste as-

sunto”, disse, Bruno Campos, para 

depois acrescentar que ”enviamos 

várias cartas ao ATCM, mas não 

tivemos resposta, enviamos várias 

cartas à Secretaria de Estado de 

Desporto, desde a inspecção, di-

recção nacional, e ao próprio Se-

cretário de Estado do Desporto, e, 

igualmente, não obtivemos qual-

quer reposta”.

 E acrescenta: “ vimos essas provas 

a serem autorizadas pelo Secretá-

rio de Estado do Desporto, vimos 

ele nas provas a tirar fotografias, 

e ficamos sem perceber qual é, 

de facto, a função do Secretário 

de Estado do Desporto. A lei é 

bastante clara sobre a função do 

Governo no desporto, mas no 

caso vertente está claramente a 

apadrinhar o ATCM (estou a fa-

lar concretamente da Secretaria de 

Estado de Desporto),  e isto tem 

que acabar”.

 Ajuntou ainda que isso não está a 

acontecer nas outras modalidades, 

a exemplo do futebol, onde quem 

tem a autoridade máxima é a res-

pectiva federação, e assim é nas 

outras modalidades.

 “Todos os clubes das outras mo-

dalidades desportivas cumprem 

com aquilo que a federação esti-

pula nas suas regras e regulamen-

tos, e não estamos a perceber por-

que é que a Secretaria de Estado 

de Desporto não cumpre com os 

deveres que lhe são atribuídos, ou 

seja, com as suas competências e 

a federação também com as suas 

competências. Isto tem de acabar, 

porque quem está a perder com 

isso tudo são os atletas”, ajuntou.

Na mesma senda, observou que 

“os atletas estão confusos, querem 

saber o que se passa, porque “te-

mos aqui, claramente, um ATCM 

a jogar sujo, e uma Secretaria de 

Estado de Desporto a apadrinhar 

esse jogo, pelo que alguém de di-

reito tem de pôr ponto final nisto”.

Campos diz que a instituição 

que dirige guia-se pela transpa-

rência e estrito cumprimento da 

lei, até porque luta para que haja 

uma harmonia no desporto mo-

torizado . Outrossim: espera que 

o ATCM continue a ser grande, 

não só porque tem infra-estrutu-

ras, mas também que cumpra com 

a lei e com as regras  da Federação 

Moçambicana de Automobilismo 

e Motociclismo.

Já sobre a criação da federação, 

explicou que se tratou de um pro-

cesso pacífico, onde participaram 

vários intervenientes, o que ter-

minou com a realização de uma 

Assembleia-geral, na qual saiu 

uma lista a ganhar o pleito. Con-

ta ainda que, nessa altura, durante 

o mandato da  ministra Nyelete 

Mondlane, as coisas corriam de 

feição, o que não acontece desde 

que o actual Secretário de Estado 

do Desporto  tomou as rédeas.

“Temos claramente uma Secreta-

ria de Estado de Desporto a fazer 

o que lhe apetece, o que bem en-

tende e não vimos isto a acontecer 

nas outras modalidades. A Secre-

taria de Estado de Desporto não 

tem que se meter naquilo que é 

Bruno Campos Rodrigo RochaGilberto  Mendes

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

Gilberto Mendes acusado de apadrinhar alegados desmandos do ATCM

Jogos Olímpicos

No domingo passado por volta das 17h30 min, antes do 

programa “Longo Alcance” ir para o ar na R.M Desporto, 

ouvi, muito atentamente, um debate no mesmo canal, em 

que o director do Canal José Durbeque, estava a moderar e 

tinha os convidados residentes: Manuel Moreira, António Louren-

ço e Miguel Vaz, a comentar o que terá acontecido nos jogos olím-

picos 2020 com a Federação Moçambicana de Vela e Canoagem.

1º O chefe da delegação não foi o Presidente do comité Olímpico 

Nacional.

O eng. Anibal Manave, não se sabe porquê, quem chefiou a Comi-

tiva Nacional foi o senhor Mabjaia, tendo sido preterido o Director 

Nacional da Alta Competição e Rendimento, o Sr. Francisco da 

Conceição. Porquê?

2º O Presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, 

não foi segundo o Sr. Mabjaia, porque testou positivo ao Covid-19. 

Enquanto, o próprio Presidente da referida Federação, num apon-

tamento de reportagem, que foi nesse mesmo programa ouvida, 

negou categoricamente que tivesse contaminado, com o raio desse 

vírus! Mesmo que tivesse deveria ter sido avisado de imediato, o 

que não aconteceu.

Com a agravante de as atletas em questão terem ido por mérito 

próprio. Já que foram apuradas em competições realizadas para o 

efeito e não repescadas!

3º O pior ainda, é que inicialmente a nossa delegação era de 28 

pessoas e com o não embarque do Presidente da Federação Mo-

çambicana de Vela e Canoagem, acabaram por ir à mesma 28 pes-

soas. Quando pela lógica, não indo o referido Presidente, a nossa 

delegação deveria ter sido de 27 membros. Ou não será assim ou 

não sei fazer contas (28-1=27).

4º Como se não bastasse, as nossas jovens campeãs, não competi-

ram, aliás não foram autorizadas a competir já em Tokyo, porque 

a embarcação a utilizar não foi homologado, já que não levaram à 

inspeção em Tokyo.

 Parece que as escusas do Sr. Mabjaia não foram decentes. Quando 

questionado sobre isto, fazendo fé no que disseram os acima cita-

dos comentadores e o próprio Director do canal R.M Desporto, 

no dito programa!!!

5º Para terminar, a Secretaria de Estado de Desporto, independen-

temente da autonomia que as instituições desportivas como nú-

cleos, clubes, associações e federações tenham, deverá pôr o “guizo 

ao gato” e satisfazer os amantes do desporto, a sociedade em geral 

e os seus colegas de governação sobre este gap, que muita azia deve 

ter provocado em todos nós, sequiosos de valorizar o mérito!!! 

Boa sorte e bom trabalho, Senhor Secretário de Estado do Despor-

to e aguardaremos pelo seu responsável esclarecimento.

Meninas! Não desanimem. Esperamos por vós em Paris em 2024

LEIA S.F. FAVOR: Uma palavra para os nossos kambas de An-

gola, que durante a competição deram uma mão às nossas atletas, 

acabando por conseguirem que o barco, fosse vistoriado e, deste 

modo, permitindo que as nossas velejadoras, participassem na 2ª 

regata, mas… sem qualquer hipótese de resultados!

Tokyo 2020
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dever de uma federação, ou de um 

clube, há uma hierarquia,  e hie-

rarquia tem de ser cumprida”.

 E acrescenta: “Nós somos parcei-

ros deles e não queríamos que a 

Secretaria de Estado de Desporto 

meta mais água dentro do pote, 

que é o que está a acontecer, daí 

que  cabe a essa instituição fazer 

com que as regras sejam cumpri-

das, pois neste momento isto não 

está a acontecer”.

“Não se pode apadrinhar para que 

um clube continue a cometer ile-

galidades, pois ao se proceder as-

sim faz com que a Secretaria de 

Estado de Desporto também es-

teja a cometer ilegalidade,  que é o 

que não queremos”, alertou Bruno 

Campos visivelmente contrariado.

O nosso entrevistado contou, 

ainda, que o artigo 19, da lei do 

desporto, explica no ponto relati-

vo às competências, que os clubes 

devem promover a modalidade, e é 

isso que devia fazer o ATCM, mas 

nós temos uma carta do Secretário 

de Estado do Desporto, que diz 

que o ATCM pode fazer provas 

particulares, desde que se cumpra 

com as regras internacionais.

Entende que a lei de desporto 

deve ser cumprida por todas as 

instituições, até porque o ATCM 

não é nenhuma ilha isolada no 

nosso país, funcionando com leis 

e regras próprias e  “eles estão na 

FIA, a nosso ver, ilegalmente”.

“Então é bastante claro que o 

ATCM  é um clube,  e nós não 

temos nada contra eles,  quere-

mos, sim, que cumpram com as 

leis emanadas pela Federação 

Moçambicana de  Automobilis-

mo e Motociclismo. O ATCM 

não pode ser promotor, organi-

zador,  árbitro, juiz e regulador   

sendo que continua a usufruir de 

fundos que são da federação, pois 

chegam a emitir licenças para os 

seus pilotos”

Endiabrado, chega a fazer uma 

analogia desta situação com as 

cartas de condução emitidas no 

INATTER. 

“O que está a acontecer é a mesma 

coisa que eu dizer a alguém para 

tirar uma carta de condução no 

mercado do Estrela. O correcto é 

tirar no INATTER, então aquelas 

licenças são falsas, porque quem 

devia emitir as licenças é a fede-

ração. Os próprios  comissários de 

provas na ATCM, os organizado-

res devem tirar licença na federa-

ção. É assim em todo o mundo e 

é assim que se deve trabalhar em 

Moçambique”., esclareceu.

Para Bruno Campos,  falta serie-

dade na Secretaria de Estado de 

Desporto, porque 

“já vamos no terceiro ano, a come-

çar em 2019, mas até hoje ele não 

consegue resolver este assunto, o 

qual passa por fazer cumprir a lei”. 

E mais: “há empresas que estão a 

patrocinar, mas não sabem a ilega-

lidade que está a acontecer e até 

podem vir a ter nome sujo na pra-

ça por causa disso e nós não que-

remos que isso aconteça”, alertou, 

para em seguida lamentar que, 

de todos os clubes do desporto 

motorizado que existem no pais, 

incluindo os que surgiram recen-

temente, apenas o ATCM recusa 

filiar-se à federação.

O que diz o ATCM
 Entretanto, Rodrigo Rocha, pre-

sidente do ATCM, desdramati-

zou todas as acusações que são fei-

tas pela Federação Moçambicana 

de Automobilismo e Motociclis-

mo, tendo começado por fazer um 

historial da instituição que dirige, 

a qual, segundo ele, movimenta o 

desporto automóvel desde 1968. 

Diz tratar-se de uma instituição 

com um histórico reconhecido 

internacionalmente, de tal forma 

que a FIA a considerou, em 2005, 

sua autoridade de desporto auto-

móvel.

Explicou, em seguida, que nes-

te momento o ATCM é o único 

clube que movimenta o desporto 

automóvel, daí que, no seu enten-

der, não faz sentido criar-se uma 

federação para regular apenas um 

clube.

Anotou que o AYCM recebeu ga-

rantias de que vai continuar a fazer 

acreditação aos eventos da ATCM 

sendo que só os pilotos do ATCM 

é que podem participar em provas 

internacionais.

 Observou que existem países que 

seguem o modelo moçambicano, 

casos de Canadá e Itália, onde os 

clubes são as entidades regulado-

ras da modalidade, para além de 

que em muitos países, segundo 

afirmou, o motociclismo está se-

parado do automobilismo.

 “O que a federação quer é atrasar 

o desporto, pois está a atrapalhar 

o desporto”, rematou Rodrigues 

Rocha, lançando, seguramente, 

mais achas para a fogueira.

Mas fica o TPC para que a Se-

cretaria de Estado de Desporto 

encontre uma saída airosa, o que 

passa por fazer cumprir o que de-

fende a lei sobre a matéria, a bem 

da harmonia do desporto motori-

zado.

A Rússia sagrou-se Campeã Mundial de Futebol 
de Praia FIFA 2021 ao derrotar o Japão por 5 a 
2 no 
Luznik, em Moscovo, capital russa, que teve 
transmissão integral na sua #CasaDoDesporto, 
os canais SuperSport, da DStv e GOtv. Com 
este triunfo, a Rússia ergueu o cobiçado troféu 
pela terceira vez na sua história, na sequência 
dos seus triunfos anteriores em 2011 e 2013.

individual, Yury Krasheninnikov, que marcou 
dois golos, Artur Paporotnyi, o vencedor da 
Bola de Prata, e os dois guarda-redes Maksim 

vitória sobre a selecção nipónica.

do Campeonato do Mundo, que é organizada pela 
F
Russa de Futebol, ainda por causa da suspensão 
de dois anos,  demonstraram ser uma potência no 
futebol de areia, actualmente, inclusive com uma 
das principais ligas do mundo.
A Suíça venceu Senegal por 9 a 7 e conquistou 

Já a selecção de Moçambique não passou da 

primeira fase da prova, ou seja, a fase de Grupo, 
com um saldo de uma vitória e duas derrotas, 
na sua estreia num Campeonato do Mundo de 
Futebol de Praia organizado pela FIFA. Fazendo 

nossa parte e provamos ao país e ao mundo 
que temos potencial bastando fazer o trabalho 
de casa que passa de organizar campeonatos 
Províncias e Nacional assim como selec  
provinciais de forma regular, lembrar que temos 
9  meses de calor intenso e podemos aproveitar 

parabenizar os miúdos pelo desempenho 
espetacular no CAN e agora no Mundial 
provando que tem muito valor e merecem 
uma boa homenagem e serem valorizados por 

Para além da medalha de bronze, a Suíça conquistou 

total de 12 golos, Glenn Hodel (Bola de Ouro) foi 

melhor jogador do Mundial de Futebol de Praia foi 

Artur Paporotnyi enquanto o prémio de Bola de 

#CasaDoDesporto, os canais SuperSport da 

acompanhassem todo percurso que consagrou 
a Rússia como sucessora de Portugal no trono do 
futebol de praia mundial.

MUNDIAL DE FUTEBOL DE 
PRAIA QUE TEVE COBERTURA 

IMBATÍVEL DA DStv e GOtv COM 
A VITÓRIA DA RÚSSIA

Moçambique regista uma vitória na sua 
estreia absoluta no Campeonato do 

Mundo
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Como resultado do in-

vestimento realizado 

nos últimos anos, a 

Cervejas de Moçambi-

que (CDM) foi premiada como 

a melhor investidora nacional, 

numa cerimónia realizada em 

Ricatlha, Marracuene, provín-

cia de Maputo, durante a 56ª 

edição da Feira Internacional 

de Maputo FACIM). O mo-

mento contou com a presença 

do Presidente da República, 

Filipe Nyusi. 

Segundo Octávio Zefanias, da 

Agência Para a Promoção de 

Investimento e Exportações 

(APIEX), o reconhecimento da 

CDM surge pelo enorme inves-

timento realizado entre os anos 

2017 e 2019, que culminou com 

a implantação da nova fábrica 

em Marracuene, que contem-

pla equipamento tecnológico 

de ponta, aliado ao aumento da 

CDM premiada na FACIM

massa laboral local. 

“A CDM tem contribuído para 

o desenvolvimento da economia 

nacional, criando cadeia de va-

lor do sector agrícola, para além 

de ser um grande empregador 

e promotor da inovação tecno-

lógica em Moçambique. Não 

existe, para nós, melhor forma 

de reconhecer o esforço desta 

companhia moçambicana”, dis-

se Octávio Zefanias. 

Por sua vez, o representante da 

CDM congratulou-se com o re-

conhecimento do governo mo-

çambicano, como uma grande 

investidora e contribuinte para o 

desenvolvimento da economia. 

“É uma grande honra para nós, 

porque, mais do que pensar no 

retorno do nosso investimento, 

estamos focados na melhoria de 

vida dos nossos colaboradores, 

das comunidades à volta dos 

nossos empreendimentos e da 

sociedade, no geral”, avançou o 

representante da cervejeira.  

No primeiro semestre deste 

ano, a CDM recebeu o título de 

melhor contribuinte atribuído 

pela Autoridade Tributária de 

Moçambique, numa cerimónia 

realizada na cidade da Beira, 

província de Sofala, como re-

conhecimento do seu cumpri-

mento das obrigações legais e 

fiscais na sua operação. 

Galp inaugura novo posto em Vilankulo
A 

Galp inaugurou um 

novo posto de abas-

tecimento na locali-

dade de Pambara, no 

distrito de Vilankulo, alar-

gando, assim, a sua rede na 

província de Inhambane no 

âmbito do seu plano de inves-

timento e expansão da rede de 

retalho, a qual deverá atingir 

as 70 estações de serviço até 

ao final do ano. 

O novo posto de abastecimen-

to, recentemente inaugurado, 

localiza-se na estrada nacional 

N1, principal via rodoviária do 

país, e está aberto 24 horas por 

dia.

O posto Galp conta com uma loja 

de conveniência integrada com ca-

fetaria da cadeia Tangerina, e duas 

ilhas de abastecimento, com amplo 

espaço de parqueamento para via-

turas pesadas e ligeiras, e ainda ser-

viços de apoio, como casas de ba-

nho públicas e zona de escritórios e 

armazenamento. 

O posto de Pambara, que vai em-

pregar 25 trabalhadores locais, inte-

gra o plano da Galp focalizado nas 

zonas rurais, o qual visa contribuir 

para a dinamização das economias 

locais e a melhoria das condições 

de vida das populações.

“Agradecemos à Galp por, neste le-

que de negócios, oferecer esta opor-

tunidade para Vilankulo no geral, 

para Pambara em particular, para os 

passantes e todas as instituições que 

vão beneficiar dos serviços existen-

tes nesta infra-estrutura moderna. 

Este posto de abastecimento en-

che-nos de alegria, porque poderá 

contribuir para o desenvolvimento 

da economia local, para além 

de responder à demanda dos 

utentes”, assinalou Edmundo 

Galiza Matos, Administrador 

do distrito, na cerimónia oficial 

de inauguração.

Paulo Varela, CEO da Galp 

Moçambique, fez notar que este 

é mais um exemplo do compro-

misso com a modernização da 

infra-estrutura energética do 

país, onde se prossegue um ex-

tenso plano de investimentos 

na actividade logística, de ar-

mazenagem, distribuição e re-

talho de combustíveis líquidos 

e GPL. 
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RESUMO:

O presente Destaque Rural é parte de uma série de textos que analisa 
o Inquérito Agrário Integrado 2020 (IAI 2020), publicado pelo Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER). As informações foram 
retiradas da base de dados do inquérito (IAI 2020) cedida pelo MADER. 
Neste texto é analisada a distribuição do efectivo pecuário, incluindo 
bovinos, caprinos, suínos e aves (galinhas) por província e segundo o 
tamanho do efectivo.

Os resultados do IAI 2020 evidenciam que a produção pecuária está 
concentrada nas províncias de Tete, Gaza e Manica. As explorações com 
produção pecuária são de muito pequena escala, baixa natalidade, com 
efeitos sobre o baixo crescimento dos efectivos, pouca extracção para 
venda e elevadas mortalidades.

A produção pecuária está concentrada em zonas de menor densidade 

agrícola, como Niassa, Zambézia e Nampula, concentram uma pequena 
proporção do efectivo pecuário (o que pode estar associado às condições 
climáticas e à ocorrência da mosca tsé-tsé) e, consequentemente, não 
utilizam tracção animal. O uso de tracção animal é considerado um 
dos meios de preparação da terra que permite aumentar a superfície 
trabalhada, sendo também útil para o transporte de bens, entre outros.

particular a vacinação e banhos, o acesso a estes serviços é muito 
limitado para mais de 50% das explorações, que têm efectivos pecuários 
menores, e aumenta nas explorações pecuárias com efectivos maiores. 

uso de instalações apropriadas (matadouros), o que tem implicações na 
cadeia de valor da carne, na qualidade do produto e no controlo sanitário. 
A comercialização das espécies pecuárias deve ser reequacionada.

Estas constatações (escala de produção, baixo crescimento dos efectivos, 
precária assistência técnica, acrescidas de outras relacionadas, sobretudo 
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Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-134/

com o gado bovino, como símbolo de riqueza e poder e ainda como 
reserva de valor (“banco”), perdas de efectivos por doença, roubos, 

criação de riqueza e redução da insegurança alimentar, na grande 
parte do território nacional e, inclusivamente, na grande maioria dos 
agregados familiares com criação pecuária. Ressalvam-se algumas 
unidades industriais, particularmente nas cadeias de valor avícola e 
suinícola, a produção de bovinos em escala mais alargada, mas em 
regime de produção extensiva, e a utilização de animais para tracção 
animal em alguns distritos.

Perante a análise efectuada, as principais sugestões poderão ser:

Reestruturar a prestação de serviços sanitários (vacinações, 

de transporte de animais, etc.), com natureza obrigatória, 
reforçando a capacidade técnica dos serviços de veterinária, 
sobretudo a nível distrital. 

Assegurar, com envolvimento de criadores, a existência de 
centros e diferentes formas de melhoria de raças (inseminação 

por cabeça e maior capacidade reprodutiva.

Reequacionar as funções e gestão dos tanques carracicidas.

Estruturar as cadeias de valor, sobretudo do gado bovino, 
avícola e suinícola, e estimular maiores relações, em bases 
comerciais, entre as empresas e os produtores de menor 
escala.

produtivos (tracção animal e transporte)..

1 João Mosca, Director Executivo do OMR, e Máriam Abbas, pesquisadora do 
OMR e PhD Candidate em Estudos de Desenvolvimento.

Monitores da Vale reforçam ligação com as comunidades

Como parte do diálo-

go contínuo com as 

comunidades, a Vale 

Moçambique está a 

monitorar a sensibilidade am-

biental, por meio de monitores 

sociais e agentes comunitários, 

que interagem com a comuni-

dade, para aferir a sensibilidade 

em relação a poeiras, ruídos e 

vibrações. Por outro lado, este 

pessoal também interage com 

os Gestores da Vale, para a to-

mada de acções imediatas, em 

caso de ocorrência de alguma 

actividade potencialmente pre-

judicial ao meio ambiente ou às 

comunidades.

Segundo Chadza Sitongueni, 

agente comunitário da Vale, a 

relação de respeito mútuo entre 

a empresa e as comunidades é 

mantida com base na transpa-

rência, onde se faz encaminha-

mento à Vale da mensagem, os 

desejos da comunidade e vice-

-versa. Desenvolvem-se ainda 

as actividades em respeito às 

comunidades, garantindo que 

as suas preocupações são aco-

lhidas e respondidas pela Vale.

Por outro lado, Horácio Gervá-

sio, gerente de relacionamento 

com comunidades da Vale, disse 

que a ligação com as comunida-

des é considerada um processo 

estratégico para actuação social 

da empresa, que consiste no esta-

belecimento de uma convivência 

harmoniosa, com os grupos que 

estão na área de influência da 

empresa.

Para a realização destas activi-

dades, a empresa mantém uma 

equipa de 47 agentes e monito-

res, que garantem a construção 

de um relacionamento de qua-

lidade e de confiança, cobrin-

do cerca de 45 mil pessoas, de 

16 comunidades do Distrito de 

Moatize.
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DIVULGAÇÃO

Procedimento Taxa

1 Submissão do Pedido de 
Isenção

200.000,00 MT

2 Anuidade pela Isenção 150.000,00 MT
3 Opinião da ARC 40.000,00 MT
4

Concentrações
0,11% do volume 
de negócios do 
ano anterior ao do 
pedido de apreciação 
da operação, não 
devendo exceder 
2.250.000,00MT, nos 
termos do n.º 3 do 
artigo 12 do Decreto 
n.º 97/2014, de 31 
de Dezembro.

5 Cópias de Certidões (por 
página), ainda que em 
formato electrónico

40,00 MT

2. A Autoridade Reguladora da Concorrência procede 
ao controlo de operações concentrações de empresas 
que consistam, nomeadamente, na aquisição de:

a) totalidade ou parte de capital social;

b) direitos de propriedade, de uso ou de fruição sobre 
a totalidade ou parte dos activos de uma  empresa;

c) 

nas  deliberações dos órgãos de uma empresa.

COMUNICADO Nº 01/ARC/2021

Tabela de Taxas Devidas Pelos Procedimentos 
Realizados Perante Autoridade Reguladora da 

Concorrência

3. As operações de concentração de empresas 
apenas estão sujeitas à comunicação prévia à ARC, 
quando determinem uma quota de mercado ou volume 
de negócios ou facturação anual.

4. As operações de concentração devem ser 
comunicadas a ARC no prazo de sete dias úteis, após a 
conclusão do acordo ou do projecto de aquisição que dá 
lugar à concentração.

5. Uma operação de concentração sujeita à 
comunicação prévia não pode realizar-se antes de 
ser comunicada à ARC e antes de ser objecto de uma 
decisão, expressa ou tácita, de não oposição da mesma.

6. A falta de comunicação de uma operação de 
concentração sujeita à comunicação prévia constitui 
infracção punível com multa que não pode exceder, para 
cada uma das empresas, 1% do volume de negócios do 
ano anterior.

7. Caso as empresas tenham dúvidas sobre se uma 
operação que estão a projectar preenche os requisitos 

com vista a obter auxílio para o preechimento do 
formulário de notifcação e esclarecer as questões 

8. O auxílio prestado pela Autoridade Reguladora 
da Concorrência em sede de procedimento de pré-

sentido de qualquer tomada de posição da parte desta, 
relativamente à viabilidade da concentração.

Para quaisquer esclarecimentos sobre esta matéria, 
os interessados podem contactar a Autoridade 
Reguladora da Concorrência, sita na avenida 25 de 
Setembro, n º 1502, Maputo.

Maputo, Agosto de 2021

1. A Autoridade Reguladora da Concorrência, 
abreviadamente designada por ARC, comunica à todas as 
empresas privadas e públicas que exercem actividades 
económicas no territorio nacional ou que nele produzam 
efeitos, que entrou em vigor, a partir de 16 de Agosto de 
2021, o novo Dilpoma Ministerial nº 76/2021, publicado 
no BR, I SÉRIE - Número 157,  que aprova a nova 
Tabela de Taxas devidas pelos Procedimentos Realizados 
Perante a Autoridade Reguladora da Concorrência, 
abaixo:
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Pedro Madruga (Texto)

Whatsapp

Munições para um 
aplauso

Álvaro Fausto Taruma, poeta moçambicano que 

tomou chá de tapioca  e embarcou para a terra 

do primo Luís de Camões. Chá de tapioca é o 

bilhete que o autor de ANIMAIS DO OCASO 

usou para apanhar aquele chapa que liga Maputo 

a Lisboa. 

Taruma, o nosso mensageiro, leva às pessoas, organizações e 

cidades que visitar e as outras que lhe visitarem, a novidade 

fresca, fresquinha como alface da Dona Maimuna. A Paz 

está a regressar a alguns distritos de Cabo Delgado. Isto, 

como sabem, é como um doença que entra a alta velocidade, 

como Lewis Hamilton, o puto que está a dar cartas nas cor-

ridas da fórmula 1. Então dizia, que para a pessoa melhorar 

depois de uma malária, ou qualquer doença ou a espectacu-

losa Covid-19 não é assim tão fácil. Leva tempo, pouco a 

pouco, e só depois é que pode fazer corridas na zona, tipo 

no bairro Mhua e depois fazer maratonas, até Mocímboa 

da Praia, Nangade, Miudumbe, até lá em Palma. Isto acon-

tece em CD, muito por força do apoio estratégico da força 

conjunta. O nosso régulo foi agradecer, em nome de todos: 

Asanti sana, Kushukuro e muito obrigado.

Ai de ti que gostas de te armares de esperto. Esqueceste 

também? Estou a falar contigo: há dectetores de metais e 

de armas. Que se se fizer de maluco e esconder coisas nas 

calças grandes e pequenas, isto é nos calções e naqueles nor-

mais, de passeio ou de ir ao serviço, como se diz e se exige 

entre nós não há contemplações: vai PRESO.

A esperança é assim mesmo, exige muito de nós, a nossa 

entrega e dedicação. É assim que conquistamos os frutos, 

porque as flores atravessaram o ciclo necessário de matu-

ração. Um dia, os nossos irmãos em Cabo Delgado vão tra-

tar o sossego por tu. Basta acreditarem, tal como eu acredito. 

Por isso aqui debito as minhas munições para um forte e 

merecido aplauso. 
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A 
nova fábrica de pro-

dução de cimento, 

Dugongo SA, fez, 

nesta quarta-feira, o 

reajuste do preço do cimento.
 

Através de uma nota datada 

de 29 de Agosto, a empresa 

explicou que o reajuste recai 

sobre o cimento do tipo 32.5, 

que sofre um reajuste em alta 

de 15 meticais e 300 meticais 

por tonelada. 

A empresa argumentou que a 

medida se deve ao aumento do 

“frete marítimo, os preços das 

matérias-primas, resultando 

num aumento dos custos do 

cimento”. 

 “Pedimos desculpas pelos 

transtornos causados pelas 

mudanças de preço. Ao mes-

mo tempo continuaremos a 

retribuir a confiança e o apoio 

de nossos clientes com produ-

tos de alta qualidade e serviços 

excelentes”, lê-se no docu-

mento. 

Após a Dugongo ter entrado 

no mercado nacional e im-

posto preços abaixo dos que 

estavam a ser praticados, um 

conjunto de empresas produ-

toras de cimento queixou-se 

e fez pressão ao governo. A 

justificação das empresas que 

praticavam preços que se fixa-

vam entre 450 e 550 meticais 

foi de que a Dugongo estava 

a promover uma concorrên-

cia desleal ao fixar preços na 

ordem dos 220 meticais, o ci-

mento 32.5, e 250 meticais, o 

cimento 42.5. 

Todavia, a Dugongo, por meio 

do seu PCA, negou a ideia de 

estar a ceder a uma pressão 

destas empresas e reforçou o 

posicionamento de que a su-

bida do preço é resultante de 

factores alheios à insatisfação 

das empresas produtoras de 

cimento. 

“O dólar estava a 55, se estão 

recordados, e agora 64. Por 

outro lado, nós importamos 

carvão. O carvão subiu cerca 

de USD 40 por tonelada, mas 

a coisa que é importante aqui 

é que o nosso cimento nunca 

estará acima dos USD 100 por 

tonelada e um saco de 50 qui-

logramas será sempre vendido 

abaixo de 300 meticais”, assi-

nalou.

(E.Nhaca)

Mafambisse
07-07-2021

Maluana
03-07-2021

• Bem irritados devem estar os sectores da banca moçambicana, 
com a recondução, para mais um mandato, do xerife da 25 de 
Setembro. Depois da contestação de 2019, aparentemente, o 
xerife sai mais fortificado na guerra com lobistas com conexão 
no partido governamental. Ou será que a mão providencial de 
Washington resolve tudo?

• Em altos voos está a moçambicana Clara de Sousa, que já foi 
administradora do Banco de Moçambique. Depois de ter sido 
representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e 
Príncipe, Clara de Sousa acaba de ser nomeada Directora Na-
cional daquela instituição de Bretton Woods, para os países do 
Sahel, que inclui Mali, Burquina Faso, Chade e Níger. Em letras 
pequeninas, no CV, está que também esteve para vir sentar na 
cadeira alta da 25 de Setembro antes do xerife…

• Com o avanço das tropas combinadas em CD sobre as prin-
cipais bases dos jihadistas, desapareceram os comunicados de 
guerra expedidos pelo coronel Ronald Rwivanga, a partir de Ki-
gali. Há quem fala que houve um acordo com Maputo para que 
seja o coronel Saranga. O que é a mesma coisa que nada…

• Apesar do novo blackout combinado, com a queda de Ntchinga, 
em Muidumbe, caiu também Namacande, a outra capital dis-
trital que esteve longos meses nas mãos dos jihadistas. Apesar 
dos pesares, as notícias continuam a fluir pelas vias alternativas, 
mesmo que poucos tenham aqueles meios que tanto admiraram 
o consultor Nhangumele na sua visita a Kiel.

• Das tropas da SADC, o silêncio também é total. Será que já 
partiram para missões operacionais ou continuam à espera da 
coordenação com as outras forças no terreno? Os três meses da 
primeira parte da missão estão a passar rapidamente e a despesa 
está toda com as tropas de Kagame. Incluindo as operações de 
retorno de civis, como aconteceu em Palma e Quitunda.

• Em grande silêncio também foi ao Brasil um causídico que sen-
ta na tenda. Ele foi tratar de corrupções antigas de Nacala, da 
Odebrecht e do BNDES. Bem mais discreto que o seu colega 
que veio eufórico de Beirute e dos contactos com o brada Jean, 
na triangulação com Maputo e Londres. O Dr. Efigénio vai to-
mando notas…

• Uma das partes mais bizarras da inquirição ao primogénito da 
antiga família presidencial foram as oito toneladas de vinho em 
voo especial, que tanta curiosidade despertou à procuradora 
Sheila. Desta feita, ninguém quis saber de outro bizarro capri-
cho do jovem de 44 anos, relatado por Andrew Pearse em Nova 
Iorque. Era um pedido de mais 11 milhões de dólares para uma 
casa no sul de França, para compartilhar a paixão com uma tra-
balhadora do sexo. Brada Jean terá dito que não era nada com-
parado com os 50 que já lhe tinha adiantado…

• Com a proeminência de bens que estão a ser arrolados na BO, 
a madame caça níqueis que está obcecada com a selagem das 
cervejas, vai certamente assentar arraiais pelas bandas para ver 
se pode fazer umas cobranças extras para as contas fiscais de 
2021. Sempre serão uns pontitos para a superação das metas, 
uma vez que o covid-19 tem trazido muitas dores de cabeça na 
arrecadação de receitas…

• O militante secretário dos sindicatos anda tão atarefado com a 
aprovação dos salários mínimos que nem repara num produtivo 
juiz, que na BO faz trabalhar os vários agentes processuais em 
extensos horários diários. O bom do sindicalista anda a ver onde 
se pode aplicar a lei sobre as horas extraordinárias. Os advogados 
são os primeiros a queixarem-se não obstante fazerem folhas de 
horas nos respectivos escritórios… 

Em voz baixa
• Com o decorrer da telenovela da BO, cresce a produção cultural 

popular sobre heróis e vilões em desfile na tenda. Será que vai 
haver um novo “culpadu” para as bandas de Lugela ou o cam-
peão das aparições em casamentos e baptizados, antes do covid 
19, também se converte ao cancioneiro da Machava. A sua cara 
metade, até podia cantar sobre as desditas de Ndlavela… 

Naíta Ussene

Dugongo reajusta preço 
de cimento

Unidade Anti-Furtivos, Coutada 11, Marromeu


