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Uma Visão Alternativa Sobre o Estado da Nação - 2018 

A presente visão alternativa sobre o Estado da Nação (EdN) é uma resenha/análise que  cingir-

se-á sobre 3 áreas,  destacando-se os principais acontecimentos de 2018, como sejam:  

1) Economia Política do País  

Sobre esta área faz-se uma análise crítica dos acontecimentos importantes que 

marcaram o ano em questão e que contribuíram para o alcance da paz, estabilidade e 

segurança. Há que destacar ainda as vicissitudes que estiveram ligadas à realização 

das eleições para os conselhos autárquicos. 

2) Área Económica  

O enfoque será dado ao panorama económico, reflectindo de forma geral as 

prioridades governamentais e os temas que dominaram o debate público nacional ao 

longo do ano. 

3) Transparência e Combate à Corrupção  

Nesta área o enfoque será dado ao estágio da corrupção no país e a forma como as 

instituições vocacionadas para a sua prevenção e combate têm vindo a cumprir com 

o seu mandato legal e institucional. 

1) Economia Política do País 

O ano de 2018 foi marcado por importantes decisões que contribuem para a paz, estabilidade 
e segurança, dentre os quais o Acordo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR), o acordo sobre a descentralização e as emendas constitucionais e legislativas que o 
acompanharam e criaram condições para a realização das eleições autárquicas de Outubro 
de 2018. Estes processos foram apontados como centrais para o processo de paz, no dizer do 
chefe da bancada do partido Frelimo “a paz é uma moeda com a descentralização e a 
desmilitarização como suas faces”. 

No entanto, o caminho para a paz, estabilidade e segurança ainda é longo e sinuoso, uma vez 
que o país ainda enfrenta desafios no que concerne à consolidação desses elementos. Isso 
deve-se a questões não resolvidas pelas soluções adoptadas, assim como à  abordagem 
crescentemente excludente da forma como as soluções políticas são adoptadas no país, 
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fortemente dominadas pelos dois principais partidos políticos – a Frelimo e a Renamo – com 
exclusão de outras forças vivas da sociedade e ao contexto político nacional. 

No âmbito político mais amplo, do sistema político e de suas instituições, ao longo do ano 
ocorreram episódios que mostram a continuação de um recuo nas conquistas obtidas com a 
democratização do país iniciada em 1980 e consolidadas formalmente com as garantias de 
direitos civis e políticos das constituições de 1990 e 2004. Adicionalmente, assiste-se a uma 
crescente deterioração das instituições que velam pela garantia dos direitos e da constituição, 
com destaque para os tribunais judiciais e o Conselho Constitucional, quando chamadas a 
pronunciar-se sobre as questões políticas. Assistiu-se também  ao recrudescimento do uso 
partidário de instituições responsáveis pela garantia da legalidade como a Polícia da República 
de Moçambique, cuja actuação parcial nas últimas eleições autárquicas, incluindo o seu 
envolvimento em actos de fraude eleitoral, indicia a deterioração da sua natureza 
republicana. 

A actuação das forças de defesa e segurança na resposta aos ataques de Cabo Delgado, 
acusada de violar os direitos humanos, consolida uma preocupante tendência de 
deterioração da legitimidade da actuação destas instituições, que é importante para a 
soberania nacional, a paz, estabilidade e segurança.  

Por último, importa referir que o dossier das dívidas ocultas, uma das principais causas da 
crise fiscal e de credibilidade internacional que o país enfrenta nos últimos tempos, teve uma 
evolução que deve ser olhada de forma muito crítica, uma vez que, para além de ser parcial 
(apenas inclui uma das três empresas envolvidas) condiciona o fluxo das receitas do gás no 
futuro, já que estas foram usadas como garantia para os credores. Além disso, ela (a que se 
refere “ela”) pode indiciar uma lógica minimalista de tentativa de reintegração do país nos 
mercados internacionais, cujas portas se fecharam perante as dificuldades de honrar os seus 
compromissos após a descoberta das dívidas ocultas e a crise fiscal que se sucedeu. Este passo 
é importante para a mobilização de recursos para os investimentos no gás da Bacia do 
Rovuma, mas não caminha na direcção de resolução dos problemas da grave crise fiscal que 
o país enfrenta, cujos efeitos, nos cidadãos se fazem sentir com a persistente crise económica 
que o país enfrenta. 

Estes pontos são desenvolvidos nas próximas secções.  

a) Processo de Descentralização. 

O processo de descentralização conheceu substanciais progressos este ano, com a aprovação 
da emenda constitucional e das alterações pontuais à lei 2/97 de 18 Fevereiro. No entanto, o 
processo foi feito à margem dos processos participativos que se esperam de um processo de 
descentralização entanto que aprofundamento da governação democrática, ao ser fruto de 
um acordo bi-partidário entre o Governo do partido Frelimo e a Renamo, subvertendo anos 
de democratização no país. Um dos retrocessos mais marcantes foi a reversão do voto directo 
para as eleições do Presidente do Conselho Municipal, o que abria espaço para a eleição de 
personalidades fora do quadro partidário, uma forma de expressão do pluralismo e da 
diversidade de forças existentes a nível local. Embora esta possibilidade ainda esteja aberta, 
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a partir da apresentação das listas de cidadãos, isto será cada vez mais difícil, devido à 
existência de órgãos de gestão eleitoral com representação partidária e uma sociedade civil 
cooptada, em termos conceituais, como a legislação sugere sobre o seu processo de eleição, 
assim como em termos reais, a partir do cada vez mais visível alinhamento de parte dos 
representantes da sociedade civil com os partidos políticos. Este alinhamento prejudica as 
possibilidades da existência de uma eleição livre e justa às candidaturas fora da esfera 
partidária. 

O processo de descentralização também enferma do facto de ter sido feito às pressas, para 
acomodar arranjos decorrentes dos acordos entre o Presidente da República e o falecido líder 
da Renamo. Estes acordos privilegiaram a parte da partilha de poder pela via das eleições dos 
governadores das províncias no sistema de cabeças de lista também aplicável às eleições 
autárquicas. No entanto, pouco progresso foi feito em termos de operacionalização de um 
quadro de governação local verdadeiramente conducente à aproximação do Estado aos 
cidadãos, ou mesmo na perspectiva estreita e minimalista adoptada neste processo, a 
garantia de resposta às demandas dos eleitores que vão votar pelo executivo provincial nas 
próximas eleições. A falta de uma proposta legislativa e de regulamentação sobre as relações 
entre os diferentes escalões de Governo (do nível central ao nível local), assim como das 
relações entre as entidades que representam o Estado/Governo Central na Província e os 
Governos Provinciais, constituem uma lacuna que coloca uma incógnita no processo de 
descentralização como um mecanismo de resolução de conflitos.  

Além disso, nos últimos anos, o país tem adoptado medidas que reverteram de forma 
considerável a descentralização, que inclui a retirada de certas competência às assembleias 
municipais (como a decisão final sobre a toponímia), a redefinição do território dos 
municípios e mesmo a relutância do Governo Central em transferir algumas competências,  
como as de saúde e educação primária, aos municípios. Em alguns casos em que a 
transferência foi feita, como é o exemplo dos transportes públicos, os municípios herdaram 
empresas falidas, economicamente inviáveis, com estruturas pesadas e que foram 
indefinidamente mantidas pelo Governo Central sem reformas de vulto. Essas empresas de 
transportes públicos constituem um fardo para os municípios. Este é um exemplo dos 
desafios que o processo de descentralização deve enfrentar para que seja efectivamente uma 
forma de governação democrática que contribua para a paz e estabilidade do país. Estes 
desafios redobram-se tendo em conta que há muitas esperanças depositadas na 
descentralização como mecanismo de partilha de poder, que é importante para o processo 
de pacificação. No entanto, os processos eleitorais ligados à descentralização, conforme visto 
nas eleições de Outubro de 2018 (a serem abordados adiante), assim como o esvaziamento 
dos poderes dos governos locais, podem enfraquecer a importância deste processo de paz e 
estabilidade. Governos provinciais sem poder e competências para dar resposta as demandas 
dos seus cidadãos não podem constituir uma solução eficaz para os problemas que levaram 
aos crónicos conflitos armados no país e que estão na origem dos acordos do actual pacote 
de descentralização. 

É também preocupante a demora na aprovação do pacote legislativo que operacionaliza as 
mudanças feitas na legislação sobre a descentralização, no que concerne às competências dos 
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governos provinciais e sua organização. Mais preocupante ainda, é o facto de este quadro 
legislativo ser importante para os governos provinciais que sairão das eleições de 2019. Um 
processo consistente de descentralização que abra espaço para a paz, reconciliação e 
estabilidade carece de ampla participação dos cidadãos e de ser um instrumento de 
fortalecimento de uma governação local que vá para além da estreita agenda bipartidária e 
fortemente atrelada ao conflito armado como tem sido no país, sob risco de se adoptar 
soluções insustentáveis que apenas resolvem problemas a curto prazo. 

b) Paz, Estabilidade e Segurança 

Conforme indicado, a descentralização e as questões militares foram explicitamente 
apontadas como parte integrante e complementar do processo de paz. O processo de paz 
conheceu um avanço importante em Agosto de 2018 com a assinatura do Memorando de 
Assuntos Militares entre o Presidente da República e o Coordenador da Comissão Política da 
Renamo, que cria as bases para a Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR).  

Este passo importante é ensombrado por um contexto histórico e político complexo, que 
envolve a desconfiança crónica entre o Governo e a Renamo, o que leva a um tratamento 
hesitante das questões de defesa e segurança. Mais ainda, prevalecem dúvidas sobre o 
compromisso com as soluções adoptadas, uma vez que, de forma frequente, as duas partes 
continuam a trocar acusações mútuas sobre o incumprimento da agenda de reconciliação. O 
mesmo ocorreu este mês de Dezembro com a nomeação interina de alguns quadros da 
Renamo para assumirem funções nas Forças Armadas. 

A paz,  a estabilidade e a segurança ainda carecem de um debate mais profundo sobre outras 
questões relacionadas, como as bases para o surgimento e reprodução dos conflitos armados 
no país. Vários estudos mostram que a falta de um processo consistente de pacificação e 
integração contribuiu para a reprodução de relações sociais forjadas durante a guerra civil 
entre os guerrilheiros da Renamo, mesmo depois do Acordo Geral de Paz. Mais de vinte e seis 
anos após o Acordo Geral de Paz, o conflito que opôs a Renamo ao Governo ainda polariza a 
agenda política do país e influencia fortemente as decisões sobre o formato das instituições 
políticas, o que mostra que é um assunto estruturante ainda por resolver. 

As soluções adoptadas para a reintegração dos desmobilizados de guerra, com destaque para 
o Fundo Nacional de Reconciliação e Paz, debatem-se com a falta de recursos, que, em parte, 
pode ser explicadapela crise fiscal que o país atravessa, mas tambémpode ter origemna 
inadequada prioridade que este assunto tem tido no país. Ainda não é claro como problemas 
do passado que contribuem para alimentar as bases sociais do conflito serão resolvidos com 
a nova abordagem que se pretende imprimir na questão da paz no país. 

Por fim, é importante referir que, além da ineficácia das soluções visando a reintegração, 
apesar das palavras sobre a ligação entre a descentralização e as questões militares apontada 
no início desta parte, a prática mostra que essa abordagem não tem sido levada em conta na 
forma como os actores políticos actuam, principalmente na relação directa entre a Frelimo e 
a Renamo. Os últimos acontecimentos de fraude eleitoral ocorridos nas eleições autárquicas 
de 2018, são exemplo desta falta e de uma abordagem consistente do processo de paz. 
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c) Eleições (incluindo o novo plano eleitoral) 

Em 2018 realizaram-se as quintas eleições autárquicas do país. Com este acontecimento 
confirmou-se a regularidade na realização das eleições no país, um elemento que se manteve 
desde as primeiras eleições multipartidárias de 1994. Contudo, apesar desta regularidade, o 
ano mostrou um sinal preocupante de desempenho das instituições eleitorais e dos processos 
eleitorais como instrumentos da democratização do país. 

A participação foi a mais alta na história das eleições autárquicas, com mais de 60% dos 
eleitores a afluirem às urnas . As eleições de 2018 realizaram-se sob um novo figurino, 
acordado nas negociações entre o Governo e a Renamo, que é o de candidaturas de listas, 
das quais são eleitos os membros da Assembleia Municipal e o cabeça de lista é eleito pelo 
Presidente do Conselho Municipal. 

Apesar da histórica participação, as eleições foram ensombradas pela actuação parcial dos 
Órgão de Gestão Eleitoral (OGE), nomeadamente o STAE (Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral) e a CNE (Comissão Nacional de Eleições), assim como os de justiça 
eleitoral, nomeadamente os Tribunais Judiciais Distritais e de Cidade e o Conselho 
Constitucional. Estes órgãos operam dentro de um quadro normativo que abre espaço para 
manobras políticas, como a eliminação de candidatos às eleições e a recusa de julgamento de 
casos flagrantes de ilícitos e fraudes eleitorais, a coberto de explicações meramente 
processuais. Este foi o caso das decisões tomadas pela CNE de reprovar a participação de 
alguns candidatos, com destaque para dois candidatos da cidade de Maputo, e de oficializar 
as questionáveis vitórias do partido Frelimo em alguns municípios das províncias de Tete, 
Nampula e até Maputo (Matola). Estas decisões, questionáveis sob o ponto de vista de 
exercício dos direitos constitucionais, foram posteriormente legitimadas pelo Conselho 
Constitucional. No caso emblemático do Município de Marromeu em que o Conselho 
Constitucional decidiu pela repetição das eleições, a pressão política que subjaz ao seu 
funcionamento foi determinante para a legitimação da fraude eleitoral cometida na repetição 
das eleições em 22 de Novembro, mais uma vez a coberto de erros processuais dos 
reclamantes, apesar de bastantes evidências apontadas pela observação eleitoral e 
profusamente divulgadas pelos meios de comunicação social. 

A democracia eleitoral atravessa um momento difícil em Moçambique devido aos sinais 
preocupantes de que as instituições responsáveis pela organização das eleições, assim como 
pela garantia da sua justeza, liberdade e transparência estão claramente capturadas por 
agendas partidárias.  

O estado crítico que os processos eleitorais atingiram em 2018, com a legitimação das fraudes 
eleitorais, com evidências suficientes, prenuncia um futuro sombrio para as eleições, 
começando pelas de 2019. O actual quadro legal, na forma como se presta a interpretações 
que não olham para a substância do direito ao sufrágio universal no tratamento dos ilícitos e 
irregularidades eleitorais, deu mostras de uma grande vulnerabilidade à manipulação dos 
partidos que dominam os órgãos eleitorais, subvertendo a vontade dos eleitores e o seu 
direito constitucional à escolha dos seus representantes, conforme expressa nas urnas. 
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O modelo de representação partidária nos Órgãos de Gestão Eleitoral (OGE) tem sido ineficaz 
na resolução dos contenciosos eleitorais e na prevenção de conflitos. Num país com um 
histórico de existência de conflitos pós-eleitorais como Moçambique, a crise que as 
instituições eleitorais enfrentam deve ser vista como uma crise séria do sistema político 
adoptado após o conflito dos 16 anos e que periga a sua já precária legitimidade.  

Isso ocorre num contexto em que não estão em discussão propostas consistentes de reforma 
eleitoral (algumas já existentes) e o debate mais visível apenas aborda a questão da 
consolidação da legislação eleitoral no código eleitoral. É urgente repensar  o  modelo de 
organização e funcionamento dos órgãos de gestão e justiça eleitoral, sob pena de o país 
entrar numa crise política e institucional profunda.  

Questões práticas à volta do processo eleitoral 

d) Os Membros das Mesas de Voto (MMVs) 

Os MMVs desempenharam um papel negativo ao perpetrar a fraude eleitoral para favorecer 
alguns partidos. Por um lado, atribuiram, durante a votação, mais de um voto aos membros 
identificados da Frelimo com vista ao enchimento de urnas  e, por outro lado, nas autarquias 
com impossibilidade de enchimento de urnas, facto que culminou com a detenção de pelo 
menos 4  presidentes de mesa de voto.  

Destaque vai para as autarquias de Massinga (mesa 4, instalada na Escola de Artes e Ofícios); 
Ilha de Moçambique (mesa 2, instalada no posto de votação de Macicate); Angoche (mesa 
03086-02, instalada na EPC de Aeroporto); Maganja da Costa (mesa 040158-03, instalada na 
Escola Primária 3 de Fevereiro, Dondo (mesas 07068-01, 07068-02, 07068-03, 07068-04, 
07068-05, no bairro de Madrid). 

Os MMVs recusaram-se a conceder as cópias dos editais e das actas do apuramento parcial, 
com destaque para a vila de Marromeu. 

e) A Polícia da República de Moçambique (PRM) 

A PRM desempenhou um papel negativo, tendo provocado clima de terror nas assembleias 
de voto, através de tiroteios e lançamento de gás lacrimogénio, detenções durante a 
campanha eleitoral na Cidade de Tete, para além de se apoderar de material de votação 
durante a contagem de votos quando esta desse vitória à oposição. Destaque vai para 
Marromeu e Alto Molócuè onde, quando a contagem de votos dava vantagem à Renamo, a 
Polícia interveio e carregou consigo as urnas para parte incerta.  

f) Os Órgãos de Administração Eleitoral 

Tanto a Comissão Nacional de Eleições (CNE)  como os seu órgãos de apoio (Comissões 
Provinciais de Eleições - CPEs e Comissões Distritais de Eleições - CDEs) desempenharam um 
papel negativo. Em muitas autarquias, com destaque para a Cidade da Matola, Marromeu, 
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Monapo e Moatize os editais do apuramento intermédio foram objecto de falsificação pelas 
CDEs e CEEs. 

 Em Marromeu, o edital do apuramento intermédio está datado de 22 de Novembro, data do 
decurso da votação, evidência de que fora produzido enquanto decorria a votação. Os dados 
eleitorais foram primeiro publicados pela CPE de Sofala e de seguida foram publicados pela 
CDE de Marromeu, sendo os últimos  contraditórios em relação aos primeiros. 

Na Cidade da Matola vieram à ribalta três editais com resultados diferentes, todos com 
assinatura do Presidente da CEE, Carlos Comé. O primeiro dava vitória à Renamo com 146,631 
(47.46%), o segundo dava vitória à Frelimo com 148.744 (48,15%), e o terceiro também dá 
vitória à Frelimo com 137.875 votos (48,05%). Este é que foi publicado oficialmente. 

A CNE, que por definição é um órgão do Estado, independente e imparcial, responsável pela 
supervisão dos actos eleitorais, desempenhou um papel negativo nestas eleições. Na fase da 
apresentação e apreciação de canditaturas a CNE,   através da Deliberação n.º 64/CNE/ 2018, 
de 23 de Agosto, rejeitou a candidatura do Cabeça de Lista da Renamo na Cidade de Maputo, 
o engenheiro Venâncio Mondlane, uma decisão tomada por votação pelos membros daquele 
órgão. Como justificação para tal. alegou incapacidade eleitoral passiva do candidato acima 
aludido, devido ao facto de ter renunciado ao mandato imediatamente anterior. 

Na mesma ocasião, a CNE rejeitou a lista da AJUDEM, encabeçada por S. Machel Júnior, 
impossibilitando-a de concorrer na Cidade de Maputo. Mais uma vez, a decisão foi tomada 
com base na  votação, tendo-se usado como justificação para a rejeição a insuficiência de 
membros. 

No quadro do apuramento geral, a CNE publicou dados estranhos e contraditórios aos 
supostamente apresentadosno apuramento intermédio. O destaque vai para a autarquia de 
Marromeu. Os dados da CNE apontam que votaram 19,559 (69.33%) eleitores, dos 
quais 8,395 (45.78%) votaram na Frelimo, 1,594 (8.69%) ao MDM e 8,349 (45.53%) na 
Renamo. Já os dados da CDE (contrários aos da CNE) apontam que votaram 20,207  
(71.63%), dos quais 9,143 (48.10%) votaram na Frelimo, 1,493 (7.86%) no MDM e 8,371 
(44.04%) na Renamo.  

g) Os tribunais distritais e de Cidade 

Os tribunais distritais e de cidade tiveram um papel negativo nestas eleições ao manifestar 
uma insubordinação à vontade popular expressa nas urnas na votação de 10 de Outubro, 
chumbando todos os recursos interpostos pela oposição em protesto contra a falsificação dos 
resultados eleitorais que deram vitória à Frelimo em muitas autarquias, mesmo naquelas cuja 
manifestação da fraude foi evidente. O argumento dos tribunais distritais e de cidade foi o 
mesmo, nomeadamente a falta de impugnação prévia.  

Neste aspecto destacam-se  o Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu, o  Tribunal Judicial 
do Distrito da Matola, o Tribunal Judicial do Distrito de Monapo, o Tribunal Judicial do Distrito 
de Gúruè e Tribunal Judicial do Distrito do Alto-Molócuè. No caso específico da Vila de 
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Marromeu, apesar de a fraude ter decorrido à luz do dia, com destaque para o apuramento 
intermédio efectuado sem editais do apuramento parcial e os dados da contagem paralela 
apontarem uma larga vitória para a Renamo, o Tribunal Distrital indeferiu liminarmente a 
petição da Renamo para a invalidação dos resultados eleitorais usando como fundamento 
com fundamento a falta de impugnação prévia, junção de editais, testemunhas e outros 
meios de provas. 

h) O Conselho Constitucional (CC) 

O CC, a última instância do contencioso eleitoral, também desempenhou um papel negativo 
nestas eleições. Através do seu Acórdão n.° 27/CC/2018 , referente à Validação e Proclamação 
dos Resultados Eleitorais das Quintas Eleições Autárquicas de 10 de Outubro de 2018, validou 
resultados em 52 autarquias, confirmando a vitória fraudulenta da Frelimo nas autarquias 
supracitadas. O acto foi antecedido do indeferimento dos recursos da oposição nas 
autarquias supracitadas, usando-se como justificaçãoa falta da impugnação prévia ou por 
intempestividade dos mesmos. Para o caso da Autarquia de Marromeu, através dos acórdãos 
Nº 28/CC/2018 e Nº 29/CC/2018, chumbou-se o recurso da Renamo relativo à Vila de 
Marromeu, mesmo mediante a apresentação de todos os documentos comprovativos que 
apontam para a falsificação, pela CDE, 

 dos resultados eleitorais que dão vitória à Frelimo.   

i)      Segurança dos cidadãos no plano interno ou quadro sociopolítico da segurança interna; 

A segurança humana, principalmente das pessoas vulneráveis, como as mulheres, idosos e 
crianças, ainda é crítica no país. Cresce a quantidade de casos de violação sexual de menores, 
muita vezes ligadas a pessoas do seu meio social e incluindo as da família. Da mesma forma, 
os meios de comunicação também reportaram exemplos de violação de mulheres seguidas 
de assassinato. O país ainda não tem uma abordagem compreensiva de segurança humana, 
confundindo-se muitas vezes com a segurança pública na sua componente de repressão. Isso 
contribui para colocar os cidadãos numa condição de vulnerabilidade da sua segurança, que 
começa da forma como o meio social actua até ao modo como as autoridades responsáveis 
pela segurança lidam com as populações em situações de conflito ou de desestabilização da 
ordem pública.  

As medidas mais eficazes de garantia da segurança humana requerem uma visão mais 
compreensiva, incluindo o contexto social e os factores que a propiciam ou a perigam. Este é 
um dos desafios que se coloca à crise de segurança que se verifica em Cabo Delgado, que é o 
próximo assunto. 

j)     Ataques armados em Cabo Delgado (incluindo o parecer do Governo): protecção das 
comunidades e tratamento de suspeitos dentro do quadro de respeito de direitos 
fundamentais e de direitos humanos. 

A chamada insurgência islâmica de Cabo Delgado, que começou em Outubro de 2017 com os 
ataques à Mocímboa da Praia, completou um ano em 2018 e não há sinais do seu 
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abrandamento. Inicialmente foi vista apenas como acção de criminosos e o Governo 
prontamente respondeu, deslocando as forças de defesa e segurança àqueles locais. Neste 
período, o padrão de ataques mudou, de foco, passandode alvos do Estado para ataques e 
mortes a civis e destruição de suas propriedades. A identificação dos perpetradores dos 
ataques com uma corrente islâmica radical vai na contramão do que tem sido o islamismo em 
Moçambique, caracterizado por correntes pacifistas e que convivem de forma harmoniosa 
com outras religiões e com o Estado. Isto mostra, em parte, a complexidade do problema e  a 
sensibilidade com que o assunto deve ser abordado. 

No entanto, o surgimento de correntes mais radicais do islamismo já foi identificado há anos 
e existem correntes na sociedade que alegam que as autoridades foram alertadas para esta 
preocupante tendência, sem uma reacção adequada de quem de direito. A resposta do 
Governo aos ataques de Cabo Delgado e as explicações para os mesmos seguem uma 
abordagem que tem sido um padrão preocupante na forma como o Governo lida com 
questões de segurança, o qual privilegia uma vertente mais repressiva e algumas vezes com 
indícios de violação de direitos humanos, denunciados internamente e por organizações 
internacionais da área. Num passado recente, durante as hostilidades militares entre a 
Renamo e oGoverno, o mesmo tipo de abusos foi denunciado por organizações internacionais 
de direitos humanos. 

A actuação das forças de defesa e segurança e a forma como o Governo busca resolver 
achamada insurgência islâmica de Cabo Delgado, revela o despreparo do país na solução de 
problemas complexos de segurança. Isto ocorre num contexto em que existem estudos sobre 
a chamada insurgência islâmica de Cabo Delgado, que apontam para a existência de vários 
factores que causaram e alimentam a existência dos grupos que perpetram esses actos, 
dentre os quais a existência de poucas oportunidades económicas para os jovens, a existência 
de redes criminosas de extracção de recursos naturais e de tráfico de drogas e a existência de 
redes  envolvidas em crime-transfronteiriço, pirataria marítima e radicalismo islâmico com 
base em alguns países do continente africano. 

A incapacidade do Governo em resolver o problema da insurgência e particularmente em 
proteger as comunidades tem tido uma preocupante consequência: o emergir de grupos da 
população das zonas afectadas que busca e pune os supostos envolvidos nos ataques 
armados. Esta atitude, provocada pela falta de uma abordagem eficaz e compreensiva do 
Governo para esta questão de segurança, poderá levar ao recrudescimento do conflito,  com 
bases sociais para a sua reprodução, uma vez que os supostos insurgentes são, muitas vezes, 
parte das comunidades que, alegadamente, atacam. Na ausência de um poder do Estado para 
impôr a ordem e a sua substituição por grupos de “vigilantes” com poder punitivo, corre-se o 
risco de se cair no caos e numa espiral de vingança e conflito que pode piorar a actual 
situação. Isso chama atenção para a urgência de o Estado adoptar uma postura mais 
informada, compreensiva e consistente no enfrentamento do problema dos ataques armados 
de Cabo Delgado. Isso pode começar por levar em conta os estudos existentes e envolver 
mais a academia e outros actores relevantes na reflexão sobre este problema de segurança 
nacional e, sobretudo, de segurança humana. 
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K) Questão das dívidas Ocultas 

O ano foi marcado por pouco progresso real na solução da questão das dívidas ocultas, no 
que concerne à responsabilização. Contudo, numa outra vertente, o Governo anunciou a 
negociação das dívidas da EMATUM com parte dos credores, com o condicionalismo de uso 
das receitas com o gás natural como garantia para o pagamento. Este aparente avanço, que 
é de grande importância para o país voltar aos mercados financeiros internacionais, depois 
de ter sido remetido à condição de pária devido à falta de pagamento das dívidas ocultas, é 
um enorme retrocesso para o país. O facto de o Ministro da Economia e Finanças ter 
anunciado que ainda estão por ser feitas as negociações das dívidas das empresas 
PROINDICUS e da MAM e que não seriam usadas as futuras receitas do gás como garantias, 
além de ser pouco realista, num contexto em que o país não tem opções de receitas a curto 
prazo para pagar estas dívidas, mostra que a solução adoptada é meramente paliativa e que 
o país ainda continua sem um plano claro para resolver a crise da dívida. Mais ainda, o uso 
das futuras receitas do gás como garantia de pagamento das  dívidas contraídas para 
projectos sem impacto visível no bem-estar dos moçambicanos, é um sinal preocupante de 
como as receitas do gás poderão não trazer o almejado desenvolvimento aos moçambicanos, 
como se esperava. Ainda em linha com a questão das dívidas, assiste-se ao  esforço do 
Governo em mobilizar recursos para a realização de investimentos na Bacia do Rovuma pela 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), através da emissão de garantias soberanas, mas 
sem um plano claro plano de resolução da profunda crise fiscal que o país enfrenta. 

A evolução da questão da dívida para a fase da negociação com os credores, sem sinais de 
progresso na parte da responsabilização, é um sinal negativo de que o processo está a ser, de 
forma perversa, cabalmente assumido e normalizado pelas instituições do Estado. A isso 
adiciona-se o facto de a autoridade regulatória britânica Financial Conduct Authority ter 
retirado a componente criminal das dívidas ocultas e ter restringido a sua investigação a um 
dos credores, o Crédit Suisse, ou seja, a questões meramente regulatórias. 

Estes elementos mostram um desenvolvimento preocupante das dívidas ocultas mesmo em 
algumas arenas internacionais, o que coloca a responsabilidade pela resolução do assunto de 
volta às instituições moçambicanas e aos seus cidadãos, que são os principais interessados. 
Neste contexto, torna-se importante que as autoridades moçambicanas, em particular a 
Procuradoria Geral da República, sob cuja alçada está a investigação, se posicionem sobre o 
assunto e esclareçam o ponto de situação do andamento do caso das dívida ocultas e as 
perspectivas de responsabilização dos seus autores. 

2) Área Económica 

Ao longo do ano, as análises do Centro de Integridade Pública (CIP)1, transmitiram a contínua 
falta de empenho conducente ao desenvolvimento económico do país por parte do Estado.  

O quinquénio governamental (2015-2019) liderado por Filipe Jacinto Nyusi, no seu discurso 
de tomada de posse comprometeu-se com a paz como condição primária para a estabilidade 

                                                           
1 Vide: https://cipmoz.org/  

https://cipmoz.org/
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política, desenvolvimento económico com consequente melhorias qualitativas na vida da 
população e harmonia e equidade social. Neste contexto, foram identificadas prioridades de 
governação que deveriam ter sido resolvidas pelo menos a médio termo do presente 
quinquénio, de modo a iniciar um caminho rumo a tal estabilidade macroeconómica. 

  No entanto, o quarto ano (2018) do quinquénio representou a continuidade de uma 
conjuntura macroeconómica debilitada, contra todas as expectativas anunciadas no início do 
ano no contexto do OE 2018 e do mandato. Viram-se passar cerca de doze meses envolvidos 
em incertezas que dificultam a existência de projecções optimistas de curto e médio prazos 
sobre o futuro do povo moçambicano. 

a. Conjuntura Económica-Financeira 

Como em anos passados, as estimativas oficiais apresentam uma perspectiva irrealista, 
sobrestimando o PIB. Assim, a Lei do OE 2018 previa uma taxa de crescimento de 5,3%. Dado 
que, segundo dados do INE, durante os primeiros três trimestres de 2018 o PIB registou uma 
taxa média de crescimento para 3,2%, é bem provável que no final do ano o crescimento 
económico não exceda por muito a previsão feita pelo FMI de 3,0%. Esta taxa corresponderia 
a uma redução em 0,5 pp relativamente à taxa registada em 2017 (3,7%) e a uma reduçao de 
2,3 pp relativamente à taxa projectada no OE 2018.  

Gráfico 1: Crescimento da Economia, 2005 a 2018 
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O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) reduziu em mais de 50% em termos anuais, de USD 
3.093,4 milhões em 2016 para USD 1.250 milhões até ao terceiro trimestre de 20182.  

A agricultura, que alberga grande parte da população activa, continua com maior peso na 
economia, 21% (vide gráfico acima). Porém o sector registou o crescimento de apenas 2,6% 
ao longo de 20173. O que significa que o sector de onde a maior parte da população retira o 
seu rendimento tem estado a crescer cada vez menos, com produtividade cada vez mais baixa 
e uso de baixa tecnologia. Esta situação reflete-se directamente na degradação do nível de 
vida da população. 

b. Inflação 

Em termos de preços, ao longo de 2018 a inflação anual (medida em termos de Índice de 
Preço ao Consumidor) teve tendência decrescente, passando de 13,7% em Janeiro para 4,1% 
em Novembro de 2018. A taxa de inflação registada em Novembro corresponde a uma 
redução de 2,9 pp relativamente ao período homólogo de 2017. 

Importa realçar que um dos grandes constrangimentos e desafios é o facto de que nas cifras 
de inflação trazidas pelo INE para o cálculo da inflação de Moçambique são consideradas 
apenas as três grandes capitais provinciais (Maputo, Beira e Nampula). Isto torna a cifra 
divulgada pouco realista pelo facto de não captar as dinâmicas da maior parte das restantes 
cidades, cujas dinâmicas divergem das três capitais provinciais actualmente consideradas. 

c. Política Fiscal (sectores sociais) 

A contínua deterioração nos sectores sociais, destacadamente o sistema nacional de saúde, 
transportes, segurança e água e saneamento, tem sido causada pelos cortes nas despesas dos 
sectores sociais. A manutenção e cumprimento das regalias dos actuais e ex-dirigentes do 
Estado, bem como a continuação de níveis suprimidos dos recursos externos para 
financiamento do Orçamento do Estado exacerbaram uma política fiscal frouxa. Este facto, 
associado à fraca colecta de receitas fiscais (65% até ao terceiro trimestre de 2018) devido à 
situação económica em crise, teve como consequência inevitável o recurso ao financiamento 
interno em forma de emissão de bilhetes de tesouro, culminando com a manutenção de altas 
taxas de juros no mercado.  

Assim, os sectores sociais continuaram a sofrer cortes orçamentais, especialmente na 
categoria de investimentos, o que vislumbra um panorama sombrio para a melhoria dos 
índices de pobreza e do desenvolvimento económico do país. Ou seja, faltaram acções de um 
governo comprometido com o bem-estar do seu povo, que adoptaria medidas racionais quer 
em período de expansão, quer em período de recessão económica dadas as inúmeras 
necessidades básicas em Moçambique. 

 

                                                           
2 Informação Estatística, Banco de Moçambique, Novembro de 2017. 
3Refere-se aqui a taxa de crescimento dos primeiros 3 trimestres. 
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d. Sector Extractivo 

No que tange à indústria extractiva, destacadamente os projectos de petróleo e gás das áreas 
1 e 4 da Bacia do Rovuma, que actualmente são vistos como a solução dos problemas 
conjunturais da economia moçambicana, foram registados avanços significativos. Foram 
assinados em Outubro corrente, contratos referentes ao quinto concurso de concessão de 
áreas para pesquisa e produção de hidrocarbonetos, com potencial para permitir 
investimentos de 700 milhões de dólares4.   

Porém, a expectativa de elevados investimentos aconteceu num momento em que são 
implementadas reformas no sector, como é o caso das alterações cambiais, tornando mais 
autónomos os investidores estrangeiros e a estabilização dos termos fiscais. Estas reformas 
refletiram um visível esforço da parte do governo em satisfazer as empresas do sector abrindo 
mão de possíveis ganhos de exploração de hidrocarbonetos no país.  

e. Política Monetária  

Mesmo com o  abrandamento das taxas de juro, o crédito para o sector privado continua 
caro, sobretudo para as pequenas e médias empresas e para as famílias. A concentração do 
crédito nos sectores de rentabilidade alta e de retorno rápido do capital continuou em 2018, 
sobretudo no financiamento dos défices do Governo (emissão de bilhetes e bónus de 
Tesouro), comércio, transportes e nas comunicações, penalizando os sectores produtivos de 
bens agrícolas e industriais para o mercado interno. O crédito ao sector privado, em dólares 
americanos, flutuou ao redor de USD 50 milhões, depois de ter alcançado USD 66 milhões em 
Setembro de 2016 (antes da subida das taxas de juros devido à emergência da desvalorização 
do metical).  

Em termos cambiais, 2018 caracterizou-se pela estabilização do metical face ao dólar 
americano. A taxa de câmbio flutuou dentro de uma banda de ± 5% ao redor de 60 MZN/ 
USD, contrariando a tendência de depreciação em cerca de 46% ocorrida em 2016 que, na 
altura, causou um “pânico financeiro” em Moçambique. 

O valor das exportações durante os primeiros três trimestres de 2018 aumentou em USD 412 
milhões se comparado ao mesmo período de 2017, perante um aumento de USD 730 milhões 
em importações. 

Porém, importa realçar que este aumento nas exportações refletiu-se, maioritariamente, nas 
exportações dos grandes projectos. Sendo estes projectos de capitais estrangeiros, os lucros 
são expatriados e estes apresentam poucas ligações na economia, minimizando assim os 
efeitos na melhoria de vida dos cidadãos. 

                                                           
4 Prevê-se a abertura de um mínimo de dez (10) furos sendo oito (8) em águas profundas, aquisição de 3000 
Km de sísmica 2D, aquisição de 18.400 km2 de sísmica 3D, provindo parte desta de programas de aquisição 
sísmica Multi-Cliente, 10,000 km2 de dados FTG (Full Tensor Gravity), programas de aquisição de dados 
magnéticos de alta resolução e outros estudos geotécnicos 
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No que concerne à balança de pagamentos, o contexto melhorou em 2018, ligado a uma 
acumulação de fundos. Esta acumulação da conta financeira da balança de pagamentos era 
de 2.352 milhões de USD durante os primeiros três trimestres de 2018, comparado com 1.420 
milhões de USD no mesmo período de 2017, o que representa um aumento de 932 milhões 
de USD.  

Os investimentos directos estrangeiros ficaram bem similares às entradas em 2017: 1.250 
milhões de USD durante os primeiros três trimestres de 2018 contra 1.248 milhões de USD 
no mesmo período de 2017 (e 4.034 milhões de USD em 2015).  

 Portanto, embora os indicadores monetários tenham apresentado melhoria ao longo de 
2018, os mecanismos de transmissão são fracos para permitir que as mesmas tenham 
impacto na vida do cidadão. 

f. Sistema Financeiro 

Os cinco dias de apagão do sistema financeiro electrónico apoiado pelas ATM’s, POS’s, 
operações com cartões e banca móvel efectuado pela BizFirst (anterior empresa portuguesa 
provedora dos software que permite pagamentos electrónicos), foi a mancha negra  do 
regulador do sistema financeiro – Banco de Moçambique. 

Esta crise temporária trouxe ao de cima a necessidade de haver cada vez mais clareza dos 
contratos feitos no país e os riscos de continuamente recorrer-se a soluções externas para a  
resolução dos problemas internos. Não obstante, o BM contratou um novo provedor Euronet 
(norte americano), ao qual atribuiu a gestão de pagamentos electrónicos e, novamente, os 
termos do contrato foram ocultados. 

 

Portanto, estes efeitos combinados, alguns deles dependentes exclusivamente da 
vontade e do comprometimento político em relação às políticas fiscais, criaram 
constrangimentos profundos ao empresariado nacional. De forma específica, as altas 
taxas de juros reduziram drasticamente a possibilidade de usar crédito bancário para 
financiar as actividades do sector privado, deteriorando o ambiente de negócios e 
reduzindo assim a colecta de impostos e, de uma forma geral, gerando uma queda no 
crescimento económico para uma taxa de 3,2%--a taxa mais baixa desde o ano 2000 
(há 18 anos, quando alcançou 1,7%). 

 
 

3) Transparência e Combate à Corrupção 
 
a. Visão panorâmica sobre a promoção da Transparência e combate à corrupção na 

Administração Pública  
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O ano de 2018 mostrou um lado que começa a ser preocupante no que se refere ao 
envolvimento de titulares de cargos políticos e funcionários da média e alta administração 
em casos de corrupção. Este facto convida a uma reflexão bastante profunda por parte das 
entidades da administração pública e do aparelho judiciário encarregadas de delinear 
medidas de prevenção e combate a este flagelo, principalmente no sentido de mitigar a sua 
ocorrência.  

A verdade é que não existem medidas concretas e suficientes visando o combate à corrupção 
ao nível dos titulares de cargos políticos e funcionários ligados à média e alta administração. 
Aliás, o Presidente da República denunciou este facto realçando que o simples discurso não 
bastava para fazer face ao fenómeno da corrupção política, mas que eram necessárias a 
criação e aplicação de medidas concretas5. Ou seja, é preciso que exista maior arrojo no que 
diz respeito à elaboração de medidas para esta categoria de servidores públicos. A Estratégia 
de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública (ERDAP) é bastante generalista e 
pouco incisiva para estas classes, onde se destacam apenas medidas de combate à corrupção 
ligadas à exigência da declaração de bens que, diga-se, ainda não é efectiva. 

Pelo menos 2 directores provinciais e outro geral foram acusados pelo Ministério Público, um 
ex-PCA foi condenado, uma administradora distrital acusada, um director nacional 
condenado, um ex-ministro acusado e um ex-PCA acusados e uma ex-PCA acusada e, por 
último, uma ex-ministra está sob investigação pelo GCCC. Estes números são, sem dúvida, 
bastante elucidativos dos níveis de corrupção ao mais alto nível  envolvendo figuras de proa 
na máquina administrativa do Estado. Dados do GCCC apontam, contudo, para a existência 
de sete  arguidos que são presidentes de conselhos municipais, 5 administradores distritais, 
seis PCAs, seis secretários permanentes  e quinze directores6. 

Embora os casos de “pequena corrupção” continuem a ser os mais dominantes, nota-se que 
há indícios de que os “casos de grande corrupção” mostram uma tendência de incremento. 
Os fundos públicos têm sido usados ilicitamente por agentes públicos. Com efeito, recorrendo 
à sua posição privilegiada, vários titulares de cargos políticos têm vindo a envolver-se em 
actos que consubstanciam falta de transparência e integridade. Aliás, o Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) referiu que os números da corrupção foram preocupantes em 
2018, basicamente no que se refere ao desvio de fundos públicos7. 

Até aos finais do primeiro semestre o Estado já havia sido defraudado em cerca de 250 
milhões de Meticais. Até Outubro de 2018 foram instaurados cerca de 500 processos de 
corrupção segundo informação do GCCC referente a 2018. Estes números, até ao final do ano, 
certamente que sofrerão um incremento significativo. 

Visando mitigar os referidos desvios no âmbito do Acordo de Financiamnto entre o Governo 
de Moçambique e a União Europeia, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

                                                           
5 Cerimónia de Lançamento do Segundo Plano Estratégico do GCCC (2018 – 2022), decorrida a 7 de Março de 
2018 
6 Informação do GCCC relativa ao primeiro semestre de 2018 – Jornal Notícias, 6 de Agosto de 2018, capa 
7 Informação do GCCC , Jornal Magazine Independente, 23/10/2018, Pág. 4 
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de Finanças (CEDSIF) beneficiou entre 2013 – 2017 de cerca de 3. 925 mil Euros, com destaque 
para o valor canalizado para a expansão do e-SISTAFE (Sistema Electrónico de Administração 
Financeira do Estado).  

Entretanto,  deste valor não se refere quanto foi canalizado para a realização de auditorias ao 
sistema e seu fortalecimento, o que equivale a dizer que devia ter sido feito muito mais para 
estancar o desvio de fundos com recurso a esta ferramenta de controle essencial, como tem 
vindo a ser referido pela Procuradoria-Geral da República, ao invés de, como se refere, o valor 
ser usado apenas para a capacitação dos colaboradores do CEDSIF, expansão do e-Sistafe e 
melhoria da execução da despesa.  

Em 2018, a Ministra da Administração Estatal durante a realização do IV Conselho 
Coordenador em Maputo referiu que foram expulsos 104 funcionários e deste número o 
destaque vai para casos de desvio de fundos e bens do Estado, sendo que já durante as 
celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Corrupção o número sitou-se em 142 
funcionários públicos expulsos.    

b. Falta de Transparência na Adjudicação e Gestão de Obras Públicas Mereceu 
Destaque em 2018 

Outro destaque de 2018 foi a ênfase colocada na questão da transparência na adjudicação de 
obras públicas. Ainda sem resultados concretos que possam significar que no sector se achem 
mitigados os casos de envolvimento de funcionário públicos envolvidos em casos de 
corrupção, foi notório um discurso político e do judiciário sobre a necessidade de haver um 
maior controle sobre o sector. A Ministra da Administração Estatal referiu-se ainda este ano 
aquando da celebração do Dia Mundial de Luta contra a Corrupção na província de Nampula 
que continuam a existir casos de favoritismo na contratação de empreitadas, fornecimento 
de bens e prestação de serviços ao Estado, sem respeito aos requisitos exigidos por lei. 

Como instituição suprema de auditoria, o Tribunal Administrativo (TA) iniciou várias acções 
visando controlar a falta de transparência no sector das empreitadas de obras públicas. A 
indicação de que o sector enferma de corrupção teve uma acção directa por parte do TA com 
a entrada em funcionamento de um laboratório de Auditoria de Obras8. Na mesma vertente, 
embora sem acções concretas, a Procuradora-Geral da República instou os magistrados a 
fiscalizarem os contratos públicos com maior afinco, sobretudo aqueles em que estejam 
envolvidos montantes acima dos 600 salários mínimos, competência atribuída ao Ministério 
Público com a revisão da respectiva lei9.  

É preocupante, a título ilustrativo, o que se verificou com o abandono de cerca de oitocentas 
obras do Estado por parte dos empreiteiros depois destes terem recebido a totalidade do 
valor10. Esta forma de actuação pode encobrir esquemas de corrupção em que, à posterior, 
os empreteiros se acham sem fundos para concluir as obras, optando depois por abandoná-

                                                           
8 Jornal Notícias, 12 de Dezembro de 2018 – capa  
9 Visita de trabalho da Procuradora-Geral da República a província da Zambézia, 11 de Abril de 2018 
10 Informação da Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Jornal Notícias, 17/09/2018, capa. 
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las, sem que sofram qualquer tipo de sanção, o que levou a que os membros da assembleia 
provincial daquele ponto do país exigissem do Estado a responsabilização dos funcionários 
desonestos11 envolvidos em tais práticas. Um exemplo flagrante foi o do desabamento, em 
2018, de uma ponte construída em 2013 em Inhangome nos arredores da cidade de 
Quelimane, o que chegou até a provocar a morte de uma criança que não foi socorrida a 
tempo devido à falta da ponte12. 

Casos como o acima descrito devem ser investigados minuciosamente para aferir, não só as 
causas  do desabamento da ponte, mas, e sobretudo, também para aferir se a criança falecida, 
de facto, não teve socorro imediato devido ao desabamento da ponte, o que constitui um 
nexo causal para que tal tivesse acontecido. No Quénia, por exemplo, no presente ano uma 
represa sofreu uma ruptura que provocou a morte de 50 pessoas e o desaparecimento de 
outras 40, o que imediatamente deu lugar a investigações por parte da Procuradoria-Geral da 
República Queniana13.  Diferentemente, no caso de Moçambique, até ao momento não se 
sabe se a Procuradoria-Geral da República de Moçambique agiu oficiosamente neste caso, no 
sentido de apurar responsabilidades pelo sucedido com a ponte de Inhangome, quer no 
concernente à morte da criança, como na qualidade da infraestrutura.  

Este tipo de exemplos na actuação dos órgãos do judiciário, no caso das Procuradorias devem 
servir de modelo  para a inação da Procuradoria – Geral moçambicana que vezes sem conta 
tem negligenciado este tipo de casos, sabendo-se que a mesma tem mandato e competência 
legal para agir ex-oficio em casos de semelhante natureza. 

Há que referir ainda que o TA tem vindo a advertir aos órgãos do Estado acerca dos 
pagamentos adiantados na totalidade do valor no que se refere a obras públicas sem que os 
empreiteiros apresentem as necessárias garantias, o que tem propiciado tais abandonos de 
obras e a sua entrega sem a necessária qualidade14.  

Neste sector,há que realçar que o Estado foi ainda lesado em cerca de 3 milhões de euros no 
que se refere a obras sobrefacturadas15. 

c. Banco de Moçambique Sancionou Bancos Por Desrespeito às Regras Sobre Lavagem 
de Dinheiro – Contudo, Medidas Devem Ser Acompanhadas por Acções Concretas e 
Articuladas do Ministério Público  

Pela primeira vez em Moçambique, o Banco de Moçambique (BM) sancionou diversas 
instituições bancárias por incuprimento das regras visando prevenir actos de branqueamento 
de capitais. Numa primeira fase foram sancionadas 15 instituições bancárias16 e a posterior 
mais 517. Isto  significa que os actos suspeitos de branqueamanto de capitais têm vindo a ser 

                                                           
11 Entrevista a alguns membros da Assembleia Provincial da Zambézia na véspera do início da VII sessão ordinária do órgão, Jornal Notícias 24 de 
Abril de 2018, pág. 6 
12 Jornal o País, 24 de Abril de 2018, pág. 8 
13 Informação da SWISSINFO/AL JAZEERA, reproduzida pelo Jornal Notícias de 12/05/2018, contracapa.  
14 Constatação de uma auditoria do TA referente a ilegalidades detectadas entre 2007 a 2017 referente a 757 auditorias realizadas em edificações  e 
cinco em obras rodoviárias, Jornal Notícias, 06/06/2018, capa.   
15 Jornal o País, 10/08/2018, pág. 6 
16 http://www.bancomoc.mz/, 10 de Abril de 2018 
17 Idem, 25 de Outubro de 2018 
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praticados com a conivência dos bancos comerciais da praça sem que estes cumpram o 
previsto na lei, designadamente, informando sobre a existência de indícios de suspeição em 
algumas transacções financeiras, o que viola a Lei n. 14/2013, de 12 de Agosto – Lei sobre a 
Prevenção e o Combate ao Branqueamanto de Capitais e Financiamento do Terrorismo. 

Estes dados surgem numa altura em que a Procuradoria-Geral da República refere que os 
crimes de natureza económica têm vindo a assumir contornos alarmantes embora não 
apresente números concretos18. É de referir que,em Moçambique, a província de Nampula é 
tida como o epicentro do branqueamento de capitais, sendo que até setembro já tinham sido 
registados 17 processos e, destes, dois haviam sido acusados e remetidos ao tribunal para 
ulteriores trâmites processuais19. 

Enfim,  existe a necessidade de o Ministério Público agir com maior eficácia e eficiência no 
combate a esta forma de criminalidade, articulando, como a lei prevê, medidas concretas com 
as instituições financeiras e também com o Gabinete de Informação Financeira de 
Moçambique (GIFiM), para que se colham os resultados necessários. Até ao momento, as 
estatísticas para os níveis de suspeitas de casos de branqueamanto de capitais são por demais 
reduzidas no que se refere à aplicação de sanções de natureza criminal. 

Pelo que: O Estado da Nação é de contínua e explicita captura das instituições democráticas 
pelo poder político e  pela corrupção, facilitando a impunidade e a delapidação dos recursos 
públicos. 

 

 

                                                           
18 Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral da República, Curso de Capacitação de Magistrados do Ministério Público  e Agentes do Serviço de 
Investigação Criminal (SERNIC), Jornal Notícias, 12/06/2018, pág. 4 
19 Informação da Porta-voz da Procuradoria Provincial de Nampula, Hermínia Xavier da Barca, Jornal o País, 14/09/2018, pág. 2  


