
 

 

 

 

 

COMUNICADO/CONVITE DE IMPRENSA 

 

Partilha de transcrições oficiais de julgamento de Jean Boustani 

 

O Julgamento de Jean Boustani, nos Estados Unidos da América (EUA), produziu informação 

de grande interesse público, revelando detalhes de alegado envolvimento de altos dirigentes 

do Estado moçambicano em actividades ilícitas. Foram mencionados casos de pagamento de 

milhões de dólares em subornos e outras gratificações em espécie, no âmbito da contratação 

das dívidas ocultas.  

 

O Centro de Integridade Pública (CIP) acompanhou todo o julgamento e foi publicando 

informação relevante à medida que era revelada em Tribunal. Findo o julgamento, o CIP 

pretende partilhar com os meios de comunicação social moçambicanos e internacionais 

baseados em Moçambique, toda a informação oficial revelada no julgamento.  

 

Assim, O CIP tem a honra de convidar aos meios de comunicação social para a partilha das 

transcrições oficiais e completas do julgamento decorrido entre os dias 15 de Outubro de 

2019 e 2 de Dezembro de 2019 no UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF 

NEW YORK . 

 

As transcrições consistem em 29 documentos em formato PDF, totalizando mais 5 900 

páginas. Estão todos em língua inglesa. São actas oficiais elaboradas pelos escrivães do 

Tribunal, contendo tudo o que foi dito em Tribunal. Estes documentos não são de acesso 



 

 

gratuito ao público e o CIP torna-se na única entidade a disponibilizar estes documentos na 

íntegra e gratuitamente. 

 

Dado o seu valor, o CIP já enviou à Procuradoria Geral da República, cópias electrónicas das 

transcrições do julgamento e irá colocar os mesmos documentos à disposição do público 

através de uma página na internet. 

 

Na mesma ocasião, o CIP irá fazer uma breve declaração à imprensa, alusivo ao Dia 

Internacional contra a Corrupção, que é celebrado a 9 de dezembro, em homenagem 

à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, as 9h30 min nas instalações do 

CIP. 

 

 

Maputo, 05 de Dezembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  


