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A Tragédia de Caphirizange e a Indústria Extractiva em Tete: há sinais de 

“maldição” de recursos naturais em Moçambique? 

Raúl Chambote1 

Resumo 

No dia 17 de Novembro de 2016, os órgãos de comunicação social reportavam a morte instantânea 

de 43 pessoas e várias outras feridas, algumas das quais acabaram por perder a vida no Hospital 

Provincial de Tete, após um  camião cisterna transportando combustível líquido, ter pegado fogo 

durante tentativas de roubo de combustível por parte da população na localidade de Caphirizange 

no distrito de Moatize. Esse incidente, que ficou conhecido em Moçambique como a “tragédia de 

Caphirizange” provocou diversas reacções e pronunciamentos públicos sobre as causas do 

incidente. Esses pronunciamentos, ausência do debate sobre práticas de roubo e comercialização 

ilegal de combustíveis líquidos em Moçambique e, o silêncio da Comissão de Inquérito mandatada 

pelo Governo em Novembro de 2016 para investigar as reais causas do incidente constituem 

elementos chaves que me motivaram a fazer o presente estudo. 

Dos argumentos avançados nessas discussões, uns afirmam que a tragédia aconteceu por causa das 

condições da pobreza da população. Esse argumento é sustentado por políticos, jornalistas,  

estudantes e até alguns académicos por mim entrevistados. Portanto, para esse grupo, a pobreza é 

causa principal da tragédia de Caphirizange. Outros dizem que a tragédia está relacionada com as 

acções dos membros da Renamo, aludindo a instabilidade político-militar de 2013-2016 no distrito 

de Moatize, que instigaram a população local ao roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos. 

Outros ainda sugerem que por causa da proximidade de Caphirizange com Malawi e da demanda 

de combustíveis líquidos naquele país vizinho, a tragédia está relacionada com os actos praticados 

por malawianos, pois são eles que orquestraram o cenário do roubo no camião cisterna, donde 

alguns membros da localidade de Caphirizange fizeram parte e perderam a vida.  

O estudo foi conduzido na Província de Tete, de Dezembro 2016 a Agosto de 2017.  A recolha de 

dados foi feita em seis (6) locais, nomeiadamente, Cidade de Tete; Distrito de Moatize, cobrindo 

                                                           
1 Raúl Chambote - é investigador e mestre (MSc.) em Desenvolvimento Internacional pela  Universidade 

de Birmingham, Inglaterra. As suas áreas de pesquisa são: poder político e papel das elites no 

desenvolvimento sócio-económico em África. Email: raulchambote@hotmail.com 

mailto:raulchambote@hotmail.com
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a vila, especificamente Bairro Bagamoio/ Unidade 4, Bairro 25 de Setembro, Bairro 1° de Maio, 

e Bairro Liberdade, vulgo Nthumba e, Caphirizange, Mameme, Madamba e Kambulatsitsi; Dstrito 

de Doa, cobrindo Doa Sede, Necungas, Chazia e Chueza; Distrito de Cahora Bassa, cobrindo 

Chitima, Chinoco e Vila de Songo; Distrito de Marara cobrindo Chirodzi, Kavulantsie e Marara 

Sede; Distrito de Changara cobrindo Mazoe e Luenha. Foram entrevistadas 516 pessoas, das quais 

2622 são operadores no roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos. 

Após oito meses de trabalho, chego a conclusão que os três argumentos que a sociedade foi dada 

a conhecer na semana do infortúneo não explicam as causas que estiveram na origem do incidente 

de Caphirizange. 

O que explica a tragédia de Caphirizange são os seguintes factores instigantes e combinados, tais 

como, (i) o aumento drástico do consumo de combustíveis líquidos numa província onde são fracas 

ou quase inexistentes as infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e abastecimento de 

combustíveis; (ii) os sofisticados mecanismos ilícitos de aquisição de combustíveis a partir de 

fontes como, porto da Beira, empresas mineradoras de carvão, e camionistas nas estradas, e, a 

existência de destinos finais privilegiados desses combustíveis líquidos, ou seja, o outro sector da 

indústria extractiva, nomeiadamente, as operações de madeireiros, pesca semi-industrial, 

transporte de tabaco e passageiros; e, (iii) a indiferença das instituições do Estado perante a 

inobservância e aplicação da lei que devem ser assumidos como valores que um Estado de Direito 

deve prosseguir.  

Por isso, o estudo conclui que a tragédia de Caphirizange não pode ser explicada baseando-se 

apenas na pobreza porque o facto de alguém ser pobre não significa necessariamente ser ladrão. 

Em Tete existem sim ladrões. Mas, oito meses de estudo constato que os ladrões que estiveram na 

origem da tragédia de Caphirizange nem são pobres e nem vivem em Caphirizange. 

O estudo avança ainda que a tragédia de Caphirizange é apenas um prenúncio de incidentes com 

magnitudes similares que poderão ocorrer em Moçambique caso, a curto e médio prazos, os 

mecanismos de prevenção e combate à roubos e comercialização ilegal de combustíveis líquidos 

estabelecidos pelo Governo não estejam acompanhados com a instalação de infra-estruturas de 

armazenamento, manuseamento, abastecimento e transporte de combustíveis líquidos para os 

                                                           
2 Minhas fontes e todos eles exigiram-me confidecialidade. 
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destinos privilegiados, isto é, o outro sector da indústria extractiva, que compreende as operações 

de madeireiros, pesca semi-industrial, produção e transporte de tabaco. E a longo prazo, o Estado 

deve repensar o modelo de desenvolvimento sócio-económico tendo em conta os factores críticos 

de sucesso ou fracasso dos diferentes sectores da indústria extractiva. Um desses factores críticos 

é o carácter indispensável e determinante dos combustíveis líquidos, sem os quais não existem 

operações da indústria extractiva, pelo menos nos moldes em que esse sector funciona em 

Moçambique.   

Palavras chave: recursos naturais, governação, pobreza, desenvolvimento, indústria 

extractiva. 
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Introdução 

A “Tragédia de Caphirizange”, no dia 17 de Novembro de 2016, que resultou na morte de 1043 

pessoas, das quais 43 tiveram morte instantânea e outras dezenas ficaram feridos, no local onde se 

fazia o baldeamento de combustível dum camião-cisterna para camionetas alegadamente 

provenientes da Vila de Moatize, tem levantado discussões no seio da sociedade Moçambicana 

sobre as possíveis causas do incidente. Dos argumentos avançados nessas discussões, uns afirmam 

que a tragédia aconteceu por causa das condições da pobreza da população. Esse argumento é 

sustentado por políticos, jornalistas,  estudantes e até alguns académicos por mim entrevistados. 

Portanto, para esses a pobreza é causa principal da tragégica. Outros dizem que foram os membros 

da Renamo, aludindo a instabilidade político-militar de 2013-2016 no distrito de Moatize, que 

instigaram a população local ao roubo de combustível, esteja na origem da tragédia. Outros ainda 

sugerem que por causa de proximidade de Caphirizange com Malawi e da demanda de 

combustíveis líquidos naquele país vizinho, foram os malawianos que orchestraram o roubo no 

camião cisterna, donde alguns membros da localidade de Caphirizange fizeram parte e perderam 

a vida. Nenhum desses argumentos explica de forma isolada e exaustiva as causas da origem do 

incidente. 

O argumento principal deste estudo sustenta que a tragédia de Caphirizange não pode ser explicada 

baseando-se apenas na pobreza porque o facto de alguém ser pobre não significa necessariamente 

ser ladrão. Para os propósitos do presente estudo, a análise toma em consideração três factores 

interelacionados, nomeiadamente, (i) o aumento drástico do consumo de combustíveis líquidos 

impulsionado pelas operações de vários sectores da indústria extractiva e serviços numa província 

onde são fracas ou quase inexistentes as infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e 

abastecimento de combustíveis; (ii) sofisticados mecanismos ilícitos de aquisião de combustíveis 

líquidos a partir de fontes como, porto da Beira, empresas mineradoras de carvão, e estradas, cujo 

destino final desses combustíveis estão longe do alcance das instituições do Estado; e, (iii) a 

indiferença das instituições do Estado perante a inobservância e aplicação da lei, concretamente o 

                                                           
3 É o ultimo número que o autor registou da informação apresentada pela Radio Moçambique na primeira semana de 

Janeiro de 2017. Das informaçoes recolhidas pelo autor durante o trabalho de campo de 29 Janeiro – 1 de Fevereiro 

2017, indicam que o número de mortes no local ultrapassa os 43, pois reportou-se os corpos que foram possíveis 

identificar. Não sabe ao certo, por exemplo, do número de crianças que ficaram carbonizadas ao colo das mães, ou 

não era possível quantificar corpos transformados em cinzas no local à mistura com bidons plásticos em cinzas. 

Durante a visita ao local da tragédia, muitos dos vistígios já haviam sido removidos, vendo apenas alguns bidons, 

motociclo, o dois tanques cisterna e a vala comun onde foram depositados os corpos dos que que pereceram. 



 

14 
 

Decreto 45/2012, de 28 de Dezembro, sobre  actividades de comercialização de produtos 

petrolíferos, que devem ser assumidos como valores que um Estado de Direito deve prosseguir. 

Esses três factores espelham o modelo de desenvolvimento sócio-económico que foi concebido 

pelo Estado para a implantação das operações de vários sectores da indústria extractiva em 

Moçambique no geral e, Tete, em particular.  

 

Se, por um lado, nem a pobreza por si só em Caphirizange, como também existe em qualquer outra 

localidade em Moçambique, não explica de forma convincente, as causas da tragédia sem 

compreender as circunstâncias que motivaram a presença da população no local. Se por outro, não 

há ainda relação causa-efeito de que vários sectores da indústria extractiva, tais como, a mineração 

de carvão em Moatize, a exploração de madeira em Tete e, a pesca semi industrial na albufeira de 

Cahora Bassa, por exempo, estejam a agravar a pobreza da população de Caphirizange. Então, 

como explicar a tragédia de Caphirizange e relaciona-la à indústria extractiva? 

 

Para explicar as causas da tragédia precisamos de compreender, primeiro, o modelo de 

desenvolvimento sócio-económico definido pelo Estado para promover a indústria extractiva e, 

segundo, o que motivou a população de Caphirizange a se deslocar ao local onde se encontrava 

estacionado o camião-cisterna. Isso ajuda a confrontar o tal contexto com a percepção generalizada 

de que a pobreza estaria na origem da tragédia. Contra essa percepção generalizada, a conclusão a 

que cheguei nesta investigação é que a pobreza, embora seja uma variável a ter em conta para 

casos específicos, em si mesma não explica as causas da tragédia de Caphirizange se não tomarmos 

em consideração o modelo de desenvolvimento sócio-económico definido para a implantação de 

vários sectores da indústria extractiva em Tete.  Portanto, me propus ao desafio de explicar as 

causas do incidente tentando estabelecer a relação entre a tragédia de Caphirizange com a indústria 

extractiva em Tete, nomeadamente, a mineração de carvão de Moatize, a exploração de madeira 

em toda a província de Tete, a pesca semi industrial e turismo na albufeira de Cahora Bassa, 

situando os factos no período que vai de 2009 a2016.  

 

Para melhor compreender o fenómeno, socorrer-me-ei de dois quadros teóricos, designamente, a 

teoria da “maldição” dos recursos naturais e grounded theory. A teoria da “maldição” dos recursos 

naturais tem sido usada extensivamente, não apensas para abordar os efeitos da indústria extrativa 
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nas comunidades locais e economia mas como um fenómeno multidimensional, quando se procura 

compreender as causas do fraco desempenho económico, guerra civil e autoritarismo dos Estados 

com abundantes recursos minerais (Ross, 1999) ou “ganância e disputas” (Collier and Hoeffler, 

1998; Wantchekon (1999) e Ross (2001a). Enquanto a teoria da “maldição” dos recursos naturais 

ajuda a perceber processos decisórios que enformam a implementação de políticas de 

desenvolvimento deste sector e suas implicações, a grounded theory ajuda a verificar, confrontar, 

descartar percepções e contruir hipóteses a partir de factos constatados no campo durante o estudo. 

 

Metodologia do Estudo 

Dada a natureza complexa e multidimensional do objecto de análise, a metodologia usada se traduz 

numa abordagem holística e inter-disciplinar. O estudo usou uma combinação de técnicas e 

métodos de recolha de informação. Das técnicas usadas se destacam observação directa nos locais 

de mistura e venda de combustíveis, entrevistas direccionadas a sobreviventes da tragédia de 

Caphirizange e a determinados funcionários nas empresas mineradoras e de segurança privada, 

bem como discussões em grupo com membros de Organizações da Sociedade Civil em Tete e 

Maputo, jornalistas em Tete.  Dos métodos usados se destacam  o qualitativo e o quantitativo 

usando questionários semi-estruturados e estruturados. Os dados recolhidos foram depois 

submetidos ao processamento e análise que permitiram a elaboração final do presente estudo. 

O estudo inicia com a revisão da literatura, destacando os modelos de desenvolvimento seguidos 

no mundo para aprender de eventuais casos similares que teriam acontecido fora de Moçambique 

ou há remotos anos sobre as operações da indústria extractiva em diversos sectores.  

Há excassez da literatura, ou melhor não existem estudos profundos sobre incidentes similares em 

Mocambique. No entanto, existem relatos isolados de incidentes de incêndios similares de 

pequenas proporções que aconteceram nos portos de Maputo, Matola, Beira e Nacala. Portanto, o 

caso de Caphirizange não é excepção. Por isso mesmo, o presente estudo teve de reconstituir os 

factos a partir de reportagens de jornais, de vídeos, de depoimentos de sobreviventes e de 

vendedores de combustíveis roubados, bem como de alguns relatórios incluindo documentos 

referentes à legislação sobre combustíveis líquidos e planos estratégicos de desenvolvimento que 

o Governo de Moçambique elaborou aquando do início das operações da indústria extractiva.  

 



 

16 
 

Espaço Geográfico,  Tempo e Amostra 

O estudo foi conduzido na Província de Tete e decorreu de Dezembro de 2016 a Agosto de 2017. 

As análises do estudo assentam fortemente no trabalho de campo e este cobriu 516 entrevistados. 

Socorrendo-me da “grounded theory”, a recolha de dados foi realizada em seis (6) locais, 

nomeadamente, na cidade de Tete; no distrito de Moatize cobrindo a vila, especificamente o Bairro 

Bagamoio/ Unidade 4, o Bairro 25 de Setembro, o Bairro 1° de Maio, e o Bairro Liberdade, vulgo 

Nthumba, e também, em Caphirizange, Mameme, Madamba e Kambulatsitsi; no distritos de Doa 

cobrindo Necungas, Chazia e Chueza e Doa Sede; no distrito de Cahora Bassa cobrindo Chitima, 

Chinoco e Vila de Songo; no distrito de Marara cobrindo Chirodzi, Kavulantsie e Marara Sede; no 

distrito de Changara cobrindo Mazoe e Luenha, ilustrado no Gráfico 1 a seguir 

Grafico 1: Distritos Cobertos pelo Estudo em Tete 

  

Fonte: Dados do Trabalho de Campo Dez 2016 a Agost 2017. Chambote, 2017 

Esses locais foram seleccionados por representar (i) diversos sectores da indústria extractiva, tais 

como, concessões e operações mineiras de carvão em Moatize e Marara, explorações e operações 

de madeireiros em toda a província de Tete, a pesca semi-industrial e operações turisticas na 

Albufeira de Cahora Bassa, produção e transporte de tabaco; (ii) por serem o corredor de 

combustíveis líquidos quer adquiridos e comercializados legal e ilegalmente nesses locais ou em 
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trânsito para Malawi e Zâmbia e (iii) porque a tragédia de Caphirizange ocorreu num raio de 

aproximadamente 200 km dos possíveis destinos dos combustiveis líquidos que transitam no local.  

Usando o Raosoft Sample Size Calculator, o estudo estabeleceu um universo populacional de 

500000 pessoas e adoptou uma amostra recomendada de 246 pessoas. 

 

Apesar de ter seguido a amostra científicamente recomendada para a dimensão da população, o 

estudo entrevistou 516 pessoas, das quais 262 estão no activo nas operações de roubo, baldeamento 

e venda ilegal em Tete.  

A recolha de dados, através de questionários semi-estruturado e estrutura, concentrou-se nos 

operadores4 informais de combustíveis, camionistas, jornalistas, gestores de bombas de 

combustíveis em Tete, empresas mineradoras em Tete, membros do governo e da assembleia 

provincial e dos conselhos municipais da cidade de Tete e Moatize, empresários e sobreviventes 

da tragédia de Caphirizange e Organizações da Sociedade Civil (OSC). Para as OSC e jornalistas 

baseados em Tete foi possível organizar duas sessões separadas de Discussão em Grupo (DG). 

                                                           
4 Operadores significa aqueles que directa e indirectamente, legal e ilegalmente está involvido no negócio de 
combustíveis em Tete 
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O trabalho de campo privilegiou, também, entrevistas abertas aos agregados familiares, 

participação e observação directa e discussão com os chefes dos agregados familiares, líderes 

locais, agentes económicos locais, professores, trabalhadores e responsáveis pela gestão e 

restauração dos meios de subsistências das famílias reassentadas. Nesse processo, algumas pessoas 

reassentadas ajudaram na recolha de informação adicional. Um processo de re-aferição (cross-

checking process) junto dos informantes chave para garantir a validade e fiabilidade da informação 

recolhida foram feitas em Março e Agosto de 2017, segunda e terceira visita ao campo, 

respectivamente. Informantes chave aqui referidos são aqueles que se encontram a viver nos locais 

onde o trabalho de campo ocorreu e que de certa forma estiveram ou estão involvidos no processo 

de roubo e comercialização ilegal de combustíveis, assim como aqueles que estiveram no socorro 

e salvamento das vítimas ou mesmo sobreviventes da tragédia.  

O trabalho beneficiou-se também de extensivos comentários de académicos da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), Universidade Pedagógica (UP),  do Centro de Desenvolvimento da 

Democracia (CEDE), da ActionAid Moçambique, do Centro de Integridade Pública, jornalistas 

em  Tete e amigas/os em Maputo. 

A recolha de material foi feita por questionários simples (semi-estruturados e estruturados) que 

ajudaram  a mostrar a relação entre a tragédia de Caphirizange e a indústria extractiva em Tete.  

É preciso salientar que o autor deste estudo, para além de ser natural da província de Tete, foi 

trabalhador da empresa mineira Rio Tinto Coal Mozambique, de finais de 2012 até meados de 2015 

como Assessor Principal para Relações com Governo. Portanto, não teve limitações linguísticas e 

em várias ocasiões as entrevistas foram feitas em línguas locais (Cinyungwe, Cinyanja e Cisena). 

Essa estratégia, que noutros termos se considera ser Participatory Action Research  (PAR), foi 

usada neste estudo para garantir maior abertura dos informantes e permitir melhor fluxo de 

informação durante a interlocução. Isso permitu testar, confirmar e descartar percepções e 

observações sobre mecanismos de roubo de combustíveis de que tinha conhecimento da empresa 

mineira onde trabalhava. O PAR permite que o pesquisador e as pessoas envolvidas no processo 

do estudo se retro-alimentem com questionamentos e discussões abertas, aprendizagem social, 

reflexão e acção, que são os aspectos importantes para a fiabilidade das conclusões do estudo. 

(Babbie and Mouton, 2001, 16).  
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Estrutura do Estudo 

O estudo está subdividido em seis partes. A primeira consiste na presente introdução que apresenta 

as linhas de análise sobre a tragédia de Caphirizange, a metodologia e a cobertura geográfica.  

 

A segunda, oferece o quadro teórico-conceptual assente na concepção sobre “maldição” dos 

recursos naturais e a grounded theory. A primeira, ajuda a compreender a possível relação entre a 

tragédia de Caphirizange e a indústria extractiva: a mineração de carvão, a exploração de madeira, 

a pesca semi-industrial na albufeira de Cahora Bassa, o transporte de tabaco e de passageiros. A 

segunda, auxilia na re-aferição, reconstrução e testagem de pre-concepções sobre o fenómeno em 

análise.  

 

A terceira faz o enquadramento sócio-económico do local onde a tragédia aconteceu mapeando 

factores sócio-económicos que estão directa e/ou indirectamente relacionados com a tragédia.  

Na quarta parte, o estudo discute detalhadamente os meandros do roubo e a comercialização ilegal 

de combustíveis líquidos, estabelecendo assim a relação entre a tragédia de Caphirizange e a 

indústria extractiva em Tete.  

 

Na quinta, o estudo analisa as estratégias do Governo como resposta à questão do florescimento 

do roubo e comercialização ilegal de combustíveis líquidos. Na sexta, o texto apresenta as 

considerações finais. 
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Parte I 

Quadro Teórico 

1. “Maldição” pela abundância dos recursos naturais 

Desde os primórdios dos anos de 1950 até aos nossos dias, concepções sobre a “maldição” que 

advêm da abundância de recursos naturais num determindado Estado têm suscitado diversos 

argumentos envolvendo economistas, sociólogos e politólogos. Essencialmente, duas posições 

opostas tem sido avançadas. A primeira defende que abundância de recursos naturais é (i) uma 

vantagem para os  Estados pois impulsiona um rápido desenvolvimento económico (Higgins 1968, 

222; Ginsburg, 1950; Viner, 1952; Lewis, 1955); (ii) permite que os Estado ricos em recursos 

naturais e que ainda estejam em vias de desenvolvimento (PvDs) façam a transição do estágio de 

sub-desenvolvimento para “take-off” industrial, ilustrado na Figura 1, tal e qual aconteceu na 

Austrália, nos Estados Unidos da América, e no Reino Unido (Rostow, 1961); (iii) pode facilitar 

o desenvolvimento industrial integrando outros sectores de economia e assim providenciar e 

robustecer o mercado doméstico e investimentos (Bela Balassa, 1980, 2), Krueger (1980) and P.J. 

Drake (1972).  

 

A segunda posição, emerge na década de 1980  e defende que ao invés de “bênção” a abundância 

de recursos naturais, pelo menos, de certo tipo de recursos naturais, como o petróleo, (i) aumenta 

a possibilidade dos Estados experimentarem resultados negativos na economia, na política e na 

sociedade, por exemplo, fraco desempenho e desenvolvimento económico (Sala-i-Martin and 

Subramanian 2003; Davis et al. 2003; Leite and Weidmann 1999; Sarraf and Jiwanji 2001; Isham 

et al. 2002); (ii) que a estrutura da economia global e a natureza do mercado internacional de 

mercadorias, bens e serviços colocam numa situação de desvantagem os Estados ricos em recursos 

naturais mais dependentes de exportações desses recursos naturais (Singer 1950; Prebisch 1950); 

(iii) que a abundância dos recursos naturais tem revelado baixos níveis de democracia ao 

instigarem guerras civis no contexto de “ganância e disputas” fora das instituições do Estado (Ross 

(1999); Collier and Hoeffler (1998); Wantchekon (1999); (Bannon and Collier 2003).  

 

Essas duas concepções sustentam-se pela dominante teoria de desenvolvimento, a modernização, 

ilustrada da Figura 1 do modelo de Rostow. A tradição académica discute a modernização centrada 

no papel do Estado para programar, definir e promover o desenvolvimento, entendido como 
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transformação radical da sociedade e economia (Stigliz, 2003). Portanto, o governo dum Estado, 

dependendo do contexto, deve ser visionário, pragmático e definir como vai conduzir a 

transformação sócio-económica da sociedade, quer intervindo directamente em todos os processos, 

quer como um regulador efectivo desse processo de transformação ou ainda deixar que a interacção 

do Estado-Sociedade-Mercado interajam, como resumidamente está apresentado no Quadro 1.  

 

Figura 1: Modelo de Rostow. 

Modelo de Rostow

Traditional society 

Transitional society 

Preconditions for take off 

Take-off 

The Drive to Maturity 

High Mass 

Consumption 

Rostow (1961). “The Stages of Economic Growth”

Este processo

deve ser dirigido

pelas elites 

nacionais

 

Apesar da importância dessas duas posições teóricas que explicam a dimensão económica da 

“maldição” da abundância dos recursos naturais, elas não oferecem um quadro conceptual que 

ajude a explicar a questão de fundo do presente trabalho, que é negar que a pobreza seja a causa 

principal para explicar a tragédia de Caphirizange ou, insinuações implícitas, segundo as quais, 

que se pode roubar apenas pelo facto de se ser pobre. Por isso, o autor opta por considerar o 

incidente de Caphirizange como um fenómeno multidimensional, porque o entendimento, segundo 

o qual, a fraca gestão económica é a causa imediata do fraco desempenho económico dos Estados 

ricos em recursos naturais (Usui, 1997; Anderson, 1998; Mitra, 1994; Karl, 1997; Asher 1999) não 

explica a questão de fundo deste estudo, se essas percepções não forem vistas no contexto de 

modelos de desenvolvimento adoptados por cada Estado, pois é precisamente nesse aspecto que 

podemos perceber se o Estado desempenhou ou não o seu papel na transformação sócio-económica 
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da sociedade. Assim sendo, seleciono três das cinco perspectivas que contextualizam o que é 

conhecido de “maldição” de abundância de recursos naturais – (i) behaviouristas, (ii) actor racional 

e (iii) centrada no Estado -, como quadro conceptual base para explicar a relação da tragédia de 

Caphirizange com a indústria extractiva, ou seja, que a tragédia de Caphirizange pode ser 

considerada como um dos sinais de maldição dos recursos naturais em Moçambique.  

 

1.1. Perspectivas Behaviouristas 

No que concernce as perspectivas behaviouristas, a ênfase é colocada sobre o alegado 

comportamento emocional e irracional por parte de actores políticos. Segundo essas perspectivas, 

a abundância dos recursos naturais leva a elite do poder político e económico a manifestar vários 

tipos de comportamentos emocionais e irracionais. Isso faz com que a elite formule e decida por 

políticas públicas fracas e desastrosas que deterioram o desempenho das instituições do Estado ao 

invés de torná-las fortes5 (Ross 1999, 309; Chambote, 2009). Mitra (1994, 295) argumenta que o 

boom dos recursos naturais produz uma certa “tendência para optimismo” nos Estados que se 

beneficiam desses booms, o que por sua vez induz a gastos excessivos do governo. Krause (1995, 

322) socorrendo-se de teorias cognitivas sugere que a abundância em recursos naturais num certo 

Estado causa um tipo de miopia às elites que lideram os sectores público e privado. Portanto, o 

fracasso económico é tido como resultado da miopia do poder politico, ou seja, a renda avultada 

que é arrecadada da extracção dos recursos naturais produz uma desordem miópica nos 

governantes e atrofia o desenvolvimento dum sector privado emergente no quadro de regras 

formais de jogo. Essa miopia se manifesta na exuberância da irracionalidade dos decisores 

políticos e das elites nacionais, expressado em excessivo optimismo, euforia, arrogância e pela 

“mentalidade-colher-o-que-não-semeiou” num quadro duma longa lista de expressão de vontades 

ao invés de fazer análise contextualizada às circunstâncias e implementar acções pragmáticas que 

respondam às exigências dum trabalho abnegado para impulsionar o desenvolvimento integrado 

da economia doméstica (Mosca e Selemane, 2011; Bodin, 1967; Wallich, 1960; Mitra, 1994; 

Krause, 1995; Useem, 2003) 

                                                           
5 Sobre esse assunto consulte  autores como Levin (1960; Nurse (1958); Watkins (1963) e Krause (1995) 
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1.2. Perspectivas do Actor Racional: “mentalidade-seja-rico-agora” 

Quanto as perspectivas do actor racional, o acento tónico recai sobre o comportamento de interesse 

próprio por parte de actores políticos. Contrária às dos behaviouristas, estas perspectivas rotulam 

os políticos de actores racionais utilitaristas6 que procuram maximizar benefícios individuais. Para 

esses, o problema de abundância dos recursos naturais não é que tais recursos conduzem a 

comportamento irracional dos actores políticos e agentes económicos, para o caso em estudo, 

madeireiros, pescadores, transportadores e outros, mas que os recursos lhes providenciam uma 

oportunidade para amealhar riqueza para satisfação de seus interesses individuais engajando-se em 

busca insaciável e incessante da renda. Quando o governo recebe as rendas dos recursos naturais 

a elite politica racional se aproveita das oportunidades criadas pelas fissuras do sistema do Estado 

para, ou direccionarem para si próprios os recursos que derivam das rendas criadas pelo boom, ou 

ganham controlo sobre o direito de alocá-los ou realocá-los, processo conhecido por assambarcar-

a-renda7 (Ross, 2001b). Ascher (1999) diz que os recursos naturais abundantes têm sido 

desperdiçados pela elite política que tende a usá-los para vários objectivos programáticos e 

politicos, incluindo, financiar programas controversos de desenvolvimento. Desta forma procuram 

providenciar benefícios económicos a pequenos grupos de interesses e, capturar mais renda que 

era para o tesouro para os seus aliados. Isso, cria uma oportunidade duma cadeia de valor de 

incessante busca-de-renda para assegurar e proteger interesses individuais e cooperação 

privilegiada com certos membros do sector privado comparando com os outros sectores, como a 

sociedade civil, que muitas vezes tem sido vista como fiscalizador não-oficial dos governos (Agg, 

2006). Portanto, os actores políticos ganham controlo da realocação da renda, se engajam na 

evasão fiscal e dispensam o escrutínio de accountability8, a redistribuição eficiente dos recursos e 

influenciam resultados eleitorais (Robinson et al. (2002). Esse comportamento pode ainda agravar 

os resultados negativos na economia quando os recursos naturais são percebidos como temporários 

                                                           
6 Dependendo do entendimento não se pode esquecer que os critérios utilitaristas, às vezes, se apresentam bastante 

exigentes. Os utilitaristas exigem que se tenha realizado empreendimentos úteis para a sociedade, implementando 

políticas de desenvolvimento consentâneas com a realidade e, combatendo duma forma convincente aqueles aspectos 

nocivos à transformação sócio-económica. Todavia, a utilidade de um momento histórico, seja ele qual for, constitui, 

muitas vezes, a inutilidade ou mesmo obstáculo, num outro momento histórico. Não há critérios permanents de 

utilidade, daí o carácter frágil das tentativas de defender-se a utilidade de discursos de desenvolvimento (Chambote, 

2006).  
7 Rent seizing 
8 Não se conhecendo a tradução precisa para a língua Portuguesa, accountability pode simultaneamente significar três 

processos, a saber, (i) prestação de contas, (ii) transparência e (iii) responsabilização. 
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e então há interesse demasiado em maximizar a renda, porque, ou os recursos vão esgotar, ou o 

mandato do político está a expirar ou pode ser exonerado ou demitido das funções de poder, 

práticas emblemáticas nos Estados em vias de desenvolvimento e onde, Moçambique não foge à 

regra. O mesmo acontece com actores sociais que dado ao contexto, também se engajam em busca 

da renda de várias formas, sejam elas ilícitas, informais ou formais, pois há um incentivo presente 

tais como o cinismo político, ou a falta de capacidade institucional, humana e logística para 

garantir a observância da lei e combater roubos e evasão fiscal (Torvik 2002).  

O fracasso de desempenho político e a estagnação económica dos Estados ricos em recursos 

naturais é explicada pela perniciosa influência de certas classes sociais, sectores, rede de 

clientelismos privilegiados, ou seja, pela “mentalidade-seja-rico-agora”. Por exemplo, o caso de 

Moçambique, dadas as fissuras do sistema, certos indivíduos com influências políticas podem 

controlar o circuito de atribuição e trespasse de licenças para exploração de madeira. 

Indirectamente participam na exploração dos recursos florestais mas têm benefícios directos ao 

“alugar” a licença que detêm para operadores estrangeiros. Um desses problemas é que aqueles 

que deviam ser o garante da lei e ordem acabam vivendo o dilema: ou receber o dinheiro das 

transações das licenças ou deixando sair a madeira em touros violando a lei que deve respeitar e 

fazer cumprir (Makenzie, 2005).  

Portanto, a retro-alimentação dos grupos de interesses dos vários sectores da indústria extractiva 

ou seja, a renda que deriva dos recursos naturais empodera certos grupos sociais e favorecem 

políticas que impedem o fortalecimento de políticas comerciais, a aplicação e observância da lei e 

a disciplina fiscal, pois as elites acabam confundindo que os privilégios momentâneos de que 

usufruem no quadro das fissuras do sistema, também os conferem prerrogativas de promover 

políticas fiscais que não ajudam o Estado a arrecadar as receitas necessárias para promover o 

desenvolvimento sócio-económico. Esse tipo de contradição está patente, por exemplo, na 

legislação sobre benefícios fiscais (Lei 4/2009, de 12 de Janeiro e Lei 43/2007, de 31 de 

Dezembro), onde por um lado se apregoa publicamente a necessidade para o alargamento da base 

tributária enquanto a legislação em vigor limita a Autoridade Tributária (ATM) de assim proceder 

(Bande, 2013, 15). 
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Tabela 1: Evolução do pagamento do IRPC versus concessão de 
Benefícios Fiscais    

   

Valores em 10^3 
MZM 

Ano 

Material 
colectavel= base 

sobre a qual 
incide o imposto 

Imposto a 
taxa de 

32% 

Imposto 
antes de 

beneficios 
fiscais 

Beneficios Fiscais Imposto pago 
depois de 

Beneficios Fiscais 

Beneficios 
Fiscais (Credito 
Fiscal) 

Reducao da 
Taxa 

  

1 2 3 = 1 x2 

4 = 20% do 
Total de 

Investimento 
Realizado 

5 = 3 x IRPC 
Taxa 
Reduzida 

6 = 3-5 

2009 310.651,25 32% 99.408,40 - - 99.408,40 

2010 1.657.532,77 32% 530.410,49 1.778.670,52 443.786,03 86.624,46 

2011 467.711,65 32% 149.667,73 823.517,81 12.071,51 137.596,22 

2012 1.864.643,84 32% 532.632,91 928.328,21 275.955,89 256,677,02 

2013 1.875.101,48 32% 600.032,47 463.014,99 184.193,42 415.839,05 

Fonte: Boletim de Estatística Tributária da Direcção de Administração e Finanças de Tete, 2009-2013  

 

Por causa percepção, alguns operadores não se acham motivados para proceder de forma contrária 

pois sentem-se prejudicados em detrimento de outros intervenientes no mesmo sector. 

 

1.3. Perspectivas Centradas no Estado 

Finalmente as perspectivas centradas no Estado sugerem que abundância dos recursos naturais 

conduz à um fraco desempenho económico não porque os recursos naturais influnciam o 

comportamento das elites políticas ou actores sociais, mas sim, porque tal abundância influencia a 

capacidade do Estado em promover e investir no desenvolvimento económico integrado. De facto, 

há problemas relacionados com os Estados rendeiros (rentier states), isto é, os Estados que recebem 

de forma regular montantes substanciais de renda que “não produziram”, por exemplo, imposto 

sobre recursos naturais, royalties (imposto sobre produção, venda) (Mahdavy 1970; First 1974; 

Skocpol 1982; Beblawi 1987; Lucian 1987; Tanter 1990; Gunn 1, 993).  

Porque tais Estados, recebem muito dinheiro sem o terem produzido, tendem a desenvolver grande 

capacidade de funções distributivas, tais como protecção social, educação, saúde e funções semi-
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produtivas – empresas estatais são tipicamente grandes relativamente a funções relacionadas com 

regulação e supervisão da economia e colecta doméstica de impostos (Garaibeh 1987; Chaudhry 

1994). Luciani (1987, 74) diz que Estados rendeiros não precisam de formular nenhuma visão que 

inspire ou mereça apelo para política económica e disciplina fiscal. O que precisam é uma política 

de gastar e têm a tendência de criar uma série de instituições ano após ano, substituindo as 

instituições fracassadas com outras que também fracassam, assim se gere o Estado acumulando 

fracassos.  

Karl (1997, 16) e (Wandewale 1998, 33-8), por exemplo, defendem que a renda do petróleo 

produziu o Estado-petróleo, orientado para política distributiva da renda ao invés de promover o 

investimento privado, produção e crescimento económico durante o processo de formação e 

consolidação do Estado. Outros dizem que a abundância de recursos naturais conduz à má 

governação porque a autonomia financeira do Estado significa não observar princípios de 

accountability (transparência, prestação de contas e responsabilização) perante os cidadãos 

(Moore, 2000; 2004).  

Assim sendo, recursos naturais aumentam a possibilidade para emergência e desenvolvimento de 

oligarquias predatória e faccionária ao invés de gerar uma elite desenvolvimentista (Chambote, 

2009), por quatro principais razões: (i) por via de discursos laudatórios empregando termos como 

“auto-estima”; “participação inclusiva”; “nós é que fizemos...estamos a fazer e vamos fazer mais”; 

“vamos juntos combater a pobreza” e esses discursos produzem efeitos de elevada tolerância por 

parte da maioria da população pobre para aceitar a distribuição desigual da renda enquanto 

implicitamente permite a obtenção da renda predatória; (ii) favorecer políticas protecionistas e até 

proibitivas ao florescimento do empresariado nacional para um desenvolvimento económico 

orientado para exportações, não apenas por se estar afectados por uma eventual doença holandesa, 

mas sim, para a defesa de interesses comerciais de certos grupos escudando-se em asserções sobre 

vantagens comparativas ou competitivas; (iii)  implícito apoio à ineficiência do sector industrial 

doméstico; (iv) propensão a acumular políticas erradas (Auty and Gelb 2001, 128-9). 

A análise que faço do caso da tragédia de Caphirizange, à luz da teoria de “maldição” de 

abundância de recursos naturais é sustentada na base das três perspectivas aqui abordadas por 

oferecerem elementos que enquadram os pressupostos da “maldição” da abundância dos recursos 

naturais como um fenómeno multidimensional. Um olhar sobre a tragédia de Caphirizange como 
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um fenómeno multidimensional permite primeiro, tentar perceber o modelo de desenvolvimento 

sócio-económico definido pelo Estado para a indústria extactiva e segundo, desafiar posições que 

tentam usar o factor pobreza isoladamente para explicar as causas da tragédia. Ou seja, a implícita 

conclusão de que se rouba por que se é pobre, ignorando todo o resto de factores.  

A posição que defendo neste trabalho é que, apesar da pobreza ser um factor a considerar, a 

tragédia de Caphirizange não pode ser explicada apenas na base da pobreza, por quatro razões 

fundamentais: primeiro, porque o facto de alguém ser pobre não significa necessariamente que 

seja um ladrão.  

Portanto, é errado concluir que pelo facto de haver pobreza em Caphirizange todos os que vivem 

em Caphirizange são ladrões, e ladrões de combustíveis, inclusive. Segundo, porque a tragédia de 

Caphirizange é consequência dos actos ilíticos instigados por indivíduos “ricos” que vivem fora 

de Caphirizange, ou seja, vivem na Vila de Moatize e noutros pontos do país, de entre eles os 

“barões”, camionistas, transportadores de tabaco, de passageiros e madeireiros, ou em trânsito para 

o Malawi e Zâmbia. O que aconteceu em Caphirizange é apenas uma revelação da estrutura das 

relações de poder político-económico em retro-alimentação vis-à-vis ao modelo de 

desenvolvimento sócio-económico da indústria extractiva à disposição do Estado para a sociedade, 

pois a população de Caphirizange não controla o esquema de roubo e a venda ilegal de 

combustíveis líquidos como o senso comum apregoa.  

O roubo e venda de combustíveis líquidos consiste num esquema bem sofisticado montado pelos 

“ricos”, os chamados “barões de combustíveis”. Portanto, não concordo com a “teoria” de se 

culpabilizar a pobreza da Localizade de Caphirizange ou de se atribuir aos pobres do local as 

causas da tragédia porque o actual cenário das operações da indústria extractiva que se caracteriza 

por não ter um modelo claro de desenvolvimento sócio-económico criou essas condições de 

oportunismo de vária ordem.  

É preciso repensar e corrigir essa forma de fazer o “negócio” da indústria extractiva porque os 

combustíveis líquidos usados pelos madeireiros, operadores turísticos e de pesca na albufeira de 

Cahora Bassa, no transporte de tabaco dos campos de cultivo para o pré-processamento nas sedes 

distritais de Macanga, Tsangano, Angonia e outros; os veículos de transporte de passageiros, vulgo 

Chapa 100, encontram um espaço informal de actuação. E esse espaço não foi criado pelos 
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oportunistas, sejam eles pobres ou ricos, mas pelo modelo de desenvolvimento eivado de 

contradições. Por exemplo, o Estado a advogar pelo alargamento da base tributária enquanto a 

legislação favorece um pacote extensivo de benefícios fiscais (Castel-Branco, 2010). Portanto, não 

se pode culpar a pobreza e os pobres para, camufladamente, permitir que os “ricos” continuem a 

roubar e comercializar ilegalmente os combustíveis líquidos para alimentar as operações de 

madeireiros, pesca da albufeira de Cahora Bassa, transporte de tabaco dos campos de cultivo nos 

distritos de Tsangano, Macanga, Marávia e Angónia ou para pré-processamento na Vila Ulongwe 

ou para a fábrica de tabaco na Cidade de Tete e, transporte de passageiros e até negociatas 

sofisticadas manipulando os pobres para se engajarem no vasamento de combustíveis proveniente 

do porto da Beira antes do destino oficial final.  

Terceiro, os combustíveis líquidos comercializados ilegalmente em toda a província de Tete não 

provêm dos pobres que algumas vezes o comercializam em quantidades ínfimas, mas sim de 

“ricos” de algum lugar que dão ordens àqueles outros para fazerem as operações de roubo e 

comercialização ilegal, por exemplo, nas empresas mineradores da Vale  e ICVL em Moatize e,  

Jindal em Marara. Finalmente, quarto, a tragédia resultou dum acto de “ricos” que estavam a vazar 

um camião cisterna de combustível para camionetas proveniente da Vila de Moatize fora da 

presença da população local. Portanto, era um negócio usual dos “ricos” e não dos “pobres”, como 

procurarei demonstrar nas seccões que se seguem.  

Algumas das ilustrações apresentadas ao longo deste estudo podem ajudar a compreender, as 

causas daquele incidente à luz do modelo vigente de desenvolvimento sócio-económico e talvez 

isso ajude aos decisores políticos a rever o modelo, reorientando assim as políticas do Estado para 

esse sector emergente da economia que é irreversível neste momento em Moçambique. 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Parte II 

2. Enquadramento Sócio-Económico e Político: Indústria Extractiva e Tragédia de 

Caphirizange 

Esta sub-secção faz uma breve contextualização de correntes dominantes de modelos de 

desenvolvimento sócio-económico experimentados no mundo quando se analisa o impacto da 

indústria extractiva. Essa contextualização será consubstanciada por um levantamento de 

informações de mapeamento geográfico, caracterização e análise de factos observáveis e ignorados 

que situam Caphirizange antes do dia 16 de Novembro de 2016, ou seja, o período que vai de 2009, 

início da fama do boom de recursos minerais, o El Dourado de Tete (Mosca e Selemane, 2011) até 

o dia da tragédia, 17 de Novembro 2016.  

Ela está subdividida em quatro sub-secções. A primeira, apresenta de forma sucinta os modelos de 

desenvolvimento sócio económico dominantes para percebermos qual dos modelos foi definido 

pelo Estado quando se tomou a decisão para o início das operações da indústria extractiva em 

Moçambique e Tete em particular. A segunda, aborda a questão da desrupção sócio-económica na 

cidade de Tete e vila de Moatize para aferir se esse factor sócio-económico directa ou 

indirectamente tem a ver com a tragédia de Caphirizange e em que medida. A terceira, identifica 

e analisa algumas práticas ilícitas enraizadas em Luenha, distrito de Changara e Caphirizange e 

aferir se tais práticas estão relacionadas à tragédia de Caphirizange e em que medida. Finalmente, 

a quarta,  procura estabelecer a relação entre três sectores, entre si, da indústria extractiva, 

nomeiadamente, a mineração de carvão, operações de madeireiros e a pesca em Tete, e outros 

serviços cujo funcionamento depende necessariamente de combustíveis líquidos, tais como o 

transporte de tabaco e de pessoas, e também se tem a ver com a tragédia, ou seja se a indústria 

extractiva tem alguma relação com a tragédia de Caphirizange. 
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2.1. Modelos de Desenvolvimento Sócio-Económico 

A discussão académica sobre modelos de desenvolvimento sócio-económico das sociedades gira 

em torno do papel do Estado, ou seja, como é que o Estado define, toma decisão e promove o 

desenvolvimento sócio-económico. Destacam-se dois modelos dominantes, designadamente, um 

modelo concebido à luz da modernização, e que  tem a dependência como variante. O outro é 

concebido à luz do neoliberalismo. 

2.1.1. Modernização 

Quanto ao modelo de desenvolvimento sócio-económico baseado nos recursos naturais, os 

defendores9 dessa teoria dizem que há aspectos críticos que ocorrem nos países ricos em recursos 

naturais e que o Estado deve intervir em alguns aspectos específicos se não quiser que a economia 

seja colhida de efeitos negativos. Tais aspectos podem ser de origm interna ou externa e o mais 

crítico pode ser a “armadilha do produto básico10” que pode levar à doença holandesa (Findlay and 

Lundahl, 1999).  

À luz da teoria de modernização, duma forma resumida, o Estado é o actor chave para definir e 

promover toda e qualquer transformação seja ela social, política, económica e cultural. Essa 

concepção apresenta o Estado como o melhor actor de desenvolvimento e sem o qual nenhum 

desenvolvimento vai acontecer. Um país com abundantes recursos naturais não pode deixar o 

destino da sua economia às forças do mercado porque pode privilegiar o desenvolvimento dum 

sector, por exemplo especializar-se na mineração e exportacão de matéria prima sem tomar em 

conta ou integrar essa especialização aos outros sectores da economia doméstica. Mas também, 

uma especial atenção deve ser dada à forma como os decisores políticos se posicionam perante o 

sector, pois os recursos naturais, particularmente os minerais favorecem a criação de facções para 

captura da renda para fins políticos. Quando isso acontece qualquer reforma se torna difícil, como 

é o caso de Moçambique onde processos decisórios sobre a implementação da indústria extractiva 

não conhece nenhum modelo ou análises de pontos críticos e possíveis respostas do Estado para o 

sector.  

                                                           
9 Defensores dessa teoria: Ranis, 1991; Sachs and Waner, 1995; Sachs, 1996; Auty, 1998. 
10 Tradução do autor: “staple trap” 
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Para o caso de Moçambique, nenhum sector da indústria extractiva funciona sem o uso de 

combustíveis líquidos. A questão que se coloca é: que perguntas e respostas o Estado se colocou e 

respondeu em relação ao previsível aumento de consumidores de combustíveis líquidos na 

indústria extractiva vis-à-vis a inexistência de infra-estruturas de armazenamento, abastecimento 

e manuseamento de combustíveis no país?  

O modelo propõe que o desenvolvimento aconteça de forma linear11 e nessas condições é 

inevitavel que o desenvolvimento e o crescimento económico ocorram numa sociedade. Esse 

modelo identifica como obstáculos ao desenvolvimento sócio-económico as questões domésticas 

como valores tradicionais ou instituições retrógradas.  

Portanto, para que as transformações desejadas, tais como política, social, económica e cultural, 

ocorram é preciso que o Estado intervenha, defina e decida acabar com instituições tradicionais e 

retrógradas, por exemplo na agricultura abandonar a agricultura de subsistência, uso de enxada de 

cabo curto para uma agricultura mecanizada e uso de novas tecnologias de produção agrícola. 

Abandonar práticas tradicionais de estar e adoptar valores e atitudes consentâneas com o Estado e 

crescimento económico. A secularização do Estado e racionalização do governo, investimento em 

unidades produtivas são vistas como pré-condições para a inclusão de outros factores de 

desenvolvimento integral duma sociedade (Lipset, 1959; Rostow, 1961).  

Críticas ao Modelo de Modernização 

Dada a importância que esse modelo desempenhou e ainda desempenha no processo de transformação 

das economias e sociedades, a modernização atraiu também algumas críticas. Das críticas que são 

apresentadas ao modelo de modernização destacamos as seguintes: 

 O modelo se assume como caminho linear para desenvolvimento sócio-económico. A 

implicação disso é que a experiência ocidental não pode ser replicada de forma consistente em 

outras partes do mundo. Cada sociedade tem suas especificidades e sua forma de conceber o 

mundo num contexto específico; 

 O modelo não reconhece e nem conceptualiza o impacto negativo do colonialismo e exploração 

de seres humanos e as sequelas que isso deixou; 

                                                           
11 Cfr. Figura 1. Modelo de Rostow, 1961. 
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 Cultura e tradição dos povos no mundo perante o trabalho se diferem em grande medida quer 

dentro do mesmo país ou entre países. Portanto, os obstáculos ao desenvolvimento são de 

natureza doméstica, tais como valores tradicionais e instituições retrógradas, corrupção e 

outros; 

 Problemas de conceptualização sobre o desenvolvimento sócio-económico emergem com 

inevitável diferença, pois os que concebem o desenvolvimento sócio-económico num contexto 

imperial ou republicano pensarão de forma diferente como o desenvolvimento económico é 

concebido entre líderes tribais ou religiosos; 

 Devido a mudança de enfoque nos finais de 1960s-1970s para estabilidade económica no 

mundo, o campo de saber sobre como fazer desenvolvimento ficou distorcido no geral (Smith, 

2005). 

2.1.2. Dependência 

A concepção dependentista sobre modelos de desenvolvimento baseado em recursos naturais tem sido 

apontada como aquela que foi extensivamente defendida e propagada pelos marxistas-dependentistas12. 

De acordo com essa concepção o mundo pode ser dividido entre o centro industrializado e a periferia 

produtora de matéria prima a qual interage através do comércio internacional e do movimento de 

capitais do centro para a periferia. A mensagem principal é que num contexto desses é impossível que 

a periferia se desenvolva. Portanto, a interacção com o centro serve simplesmente para perpetuar a 

posição da periferia como país de baixa renda cujo papel é produzir matéria prima para o centro 

(Findlay and Lundahl, 1999, 2).  

O centro que é o motor do sistema pode se desenvolver por si mesmo. Todavia, o crescimento 

económico do centro, não se extende até à periferia. A elasticidade de rendimento da demanda de 

produtos primários é baixa, e estruturas monopolistas do produto e factores do mercado asseguram que 

os ganhos da produtividade não se traduzam em baixos preços, enquanto tais ganhos na periferia em 

situação competitiva beneficiariam consumidores algures. Na periferia, os investimentos externos 

provenientes do centro se concentram nos sectores de exportação de recursos minerais e da agricultura 

comercial que tem pouco ou limitado contacto com a economia local.  

                                                           
12 Teorizadores marxistas sobre Dependencia: Prebish, 1950, Singer, 1950, Baran, 1957, Frank 1969, Furtado, 1970, 
Amin, 1974) 
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A gestão desses investimentos e de mão-de-obra especializada provêm de fora, os lucros e salários 

retornam ao centro e a demanda gerada nos enclaves de exportação é orientada para as importações. O 

único contacto com a economia local é através da mão-de-obra não qualificada, cujo pacote salarial é 

baixo e de contratos sazonais, como foram os casos das multinacionais mineradoras (ex. Vale 

Moçambique, Riversdale/Rio Tinto/ ICVL, Jindal, Nkondezi e outras a operarem em Tete de 2009-

2016). A isso se adiciona o alto índice de crescimento populacional que deslocou para Tete e Moatize 

a procura de oportunidades de emprego e também porque a importação de produtos manufacturados 

do centro substituiu produtos localmente produzidos retirando assim alternativas locais de emprego.  

A falha do comércio internacional de aumentar o rendimento salarial na periferia efectivamente 

perclude a industrialização. O mercado que devia fazer a substituição de importação de produtos 

manufacturados de bens de consumo não surge. Portanto, a periferia está armadilhada numa situação 

em que vai continuar a produzir produtos primários para sempre sem experimentar qualquer 

crescimento económico.  

Esse modelo é concebido como uma variante da modernização. Igual à modernização, concebe o 

Estado como o melhor actor de desenvolvimento para a construção de um Estado forte. No entanto, 

apresenta argumentos opostos à modernização, pois o modelo de dependência procura dar resposta de 

afirmação de um Estado como um projecto radical do Estado-nação. Essa concepção do projecto radical 

do Estado-nação encara o imperialismo como o principal obstáculo ao progresso e desenvolvimento 

económico das sociedades.  

Portanto neste modelo o problema do subdesenvolvimento não reside na sociedade tradicional como a 

teoria da modernização advoga, mas sim nos imperialistas. Para os defensores desta concepção teórica, 

o enfoque das acções políticas para o desenvolvimento deve orientar-se para a independência 

económica nacional. Por exemplo, defende-se a Industrialização-Substituição de Importação (ISI), e a 

reforma radical da legislação do uso e distribuição da  terra. Sustenta, igualmente, que o modelo de 

desenvolvimento deve estar centrado na auto-suficiência nacional que não pode ser possível de outra 

maneira se os agentes nacionais assim não o fizerem. Por isso, a questão central reside no papel do 

Estado, que se pretende forte, para re-orientar as forças produtivas que possam conduzir à 

independência económica. O governo central tem um papel indispensável. 
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Criticas ao Modelo de Dependência 

Apesar do expresso desejo de auto-suficiência da economia nacional, destacam-se algumas críticas sobre 

a teoria da dependência para o desenvolvimento político: 

 Como a teoria da modernização, a abordagem de dependência se distancia da história das 

sociedades que pretende transformar e desenvolver; 

 Exageradamente, é uma abordagem economicista que ignora as dinâmicas e o impacto da política 

doméstica assim como internacional na transformação duma economia dependente para outra auto-

suficiente; 

 Demasiadamente simplista, pois há simplificação da análise (se foi feita) de classes sociais, pois 

em muitos dos casos um Estado forte pode significar na realidade abuso de poder, cleptocracia, 

corrupção, etc. 

 Evitabilidade de emergência de classes capitalistas “indígenas” – muitas vezes ligada ao aparelho 

burocrático do Estado e que podem emergir como dinamizadores capazes da economia doméstica 

(Leys, 1996). 

2.1.3. Concepção Liberal 

A concepção liberal do desenvolvimento sócio-econoómico baseado em recursos naturais é completamente 

oposta da marxista-dependencia. Os defensores13 dessa visão afirmam que os dependentistas estão errados 

ao referirem que a especialização no âmbito da vantagem comparativa é má para os países com recursos 

naturais abundantes e ao inferirem que o comércio internacional não confere nenhum benefício aos países 

produtores de matéria prima. É igualmente errado confinar a agricultura para promover a industrialização 

visto que os rendimentos da agricultura providenciam mercados para o sector manufactureiro assim como 

trocas comercais com outros países e nas economias com pequenos sectores não agricolas também teria 

sido a única fonte de formação de capital. Portanto, o comércio internacional deve ser parte integrante da 

estratégia de desenvolvimento dos países com recursos naturais abundantes.  

O comércio tem efeitos dinâmicos pois ajuda os Estados a criarem condições para acumulação de capital, 

progresso tecnológico;  a sairem da estagnação, no quadro da vantagem comparativa de abundância de 

recursos naturais, e deixarem de ser mero produtores de matéria prima através do uso da mão-de-obra 

                                                           
13 Defensores da visão liberal: Viner, 1953; Bauer and Yamey, 1957; Haberler, 1959; Lal, 1983;  
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intensiva não qualificada nacional, mão-de-obra qualificada estrangeira e capital intensivos. Portanto, a 

falha dos países com recursos naturais abundantes em participar positivamente no comércio internacional, 

não tem a ver com factores externos, mas sim com factores internos tais como o dirigismo do Estado, a 

adopção de políticas erradas ou mesmo a não existência de políticas para desenvolver o sector e eliminar 

ineficiência de implementação das políticas.  

Sempre com enfoque no papel do Estado, este modelo concebe o Estado como facilitador do 

desenvolvimento e regulador da economia. O Estado deve concentrar-se em cumprir com suas as funções 

básicas: estabelecer legislação, ordem, defesa, educação, saúde, e outras. Mas o Estado pode de forma 

sistemática interferir no mercado para incrementar eficiência e crescimento e aumentar a qualidade de 

serviços.  É a concepção que advoga um Estado fraco ou mínimo do ponto de vista de intervenção na 

economia. Portanto, é preciso acabar ou reduzir o dirigismo do Estado. Nesta concepção o Estado não é 

visto como o melhor actor de desenvolvimento sócio-económico porque o desenvolvimento deve ser 

entendido como resultado da interacção entre o mercado, a sociedade e o Estado.  

Resumindo, a visão liberal do desenvolvimento baseado em recursos naturais pressupõe um Estado mínimo 

caracterizado e contrapondo o que seria um Estado forte (dirigismo) nos seguintes moldes. Primeiro, a 

ausência ou as dificuldades para que o desenvolvimento ocorra são causadas pela excessiva intervenção 

do Estado na economia. Portanto, o Estado é visto como mau actor porque cria ineficiência ao favorecer 

estruturas monopolistas, (ex; Linhas Aéreas de Moçambique, Telecomunicações de Moçambique e outras), 

distorce os preços, não promove a iniciativa privada local porque o governo não confia nos empreendedores 

nacionais. Isso afecta as trocas comerciais domésticas. Segundo, o fim da planificação centralizada do 

Estado e o retorno ao “mercado livre, observar princípios de vantagens  comparativas e competitivas; e 

desenvolvimento de espírito empreendedor, isto é classe empresarial média” está na vanguarda do 

desenvolvimento (Dickson, 199 ,141).  

Terceiro, o papel do Estado é facilitar a economia e nada mais que isso, ou seja, a solução deve ser remover 

todo o tipo de distorções na economia: deixar que o mercado regule os preços, abandonar intervenções 

distorcionistas e criar incentivos para todos os que produzem para a economia. É o que parece puro 

idealismo, pois resta sempre alguma margem para a provisão de segurança social, algo que o sector privado 

menos se interessa. 
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Críticas ao Liberalismo 

 Presume que haja homogeneidade entre os países desenvolvidos e os vias de desenvolvimento, pois 

para que o mercado livre funcione se requer que o Estado tenha instituições que facilitem e regulem 

as relações entre o mercado e a sociedade; 

 O liberalismo ou accepção corrente (neoliberalismo) sub-estima ou ignora a complexidade politica 

e o impacto de diferentes tipos de regimes políticos instalados nesses países no processo de 

construção de Estado; 

 Ignora também as relaçoes de “apoio mútuo” entre os Estados e os mercados, pois essas instituições 

não existem de forma isolada. Elas interagem e retro-alimentam-se. Ou seja, os Estados são mais 

interdependentes que independentes na prossecussão de seus interesses nacionais; 

 Essa abordagem é bastante pessimista na medida em que olha para todos os políticos como se 

estivessem agindo somente para seus proprios interesses (Toye: 322), na senda do Public Choice 

Theory. 

 

Os dois modelos dominantes aqui apresentados estão intrinsicamente relacionados a três 

elementos: (i) definir o modelo, (ii) tomar decisão e (iii) promover o desenvovlvimento sócio-

económico que um Estado pretende. Naturalmente, esses três elementos devem ser feitos pelo 

poder político do dia, embora se reconheça que nem sempre produziram resultados desejados em 

certos Estados por causa de dois factores críticos, designadamente: (i) exógenos, com destaque 

para a corrente global de ideologias versus percepções contradictórias e, (ii) endógenos, com 

destaque para os paradoxos da economia doméstica de cada Estado (Mkandawire, 1998; Reis e 

Moore, 2005; Owusu, 2003)  

 

2.2. Factor Crítico Exógeno: Corrente Global de Ideologias versus Percepções  

Contraditórias 

Dois aspectos inter-relacionados merecem atenção  aqui. Primeiro, é a percepção dos decisores 

políticos sobre correntes internacionais de desenvolvimento sócio-económico e a transmissão 

dessas ideias a nível nacional. Segundo, é sobre a maneira como as políticas globais e as condições 
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domésticas influenciam o processo de tomada de decisão para que o poder político do dia possa 

conceber, forjar ou bloquear o desenvolvimento sócio-económico. 

No que concerne a percepção e transmissão de ideias, os agentes do Estado com poder de decisão 

durante a construção do Estado, muitos deles, adoptaram quer o marxismo-leninismo, capitalismo 

ou ideias apregoadas pelo Consenso de Washington, sem razoável domínio das implicações dessas 

ideias. Isso é ilustrado pelo posicionamento contraditório sobre ideologias de modernização 

adoptadas pelo poder político no pós-independências, assumindo que eles poderiam modernizar as 

suas respectivas economias domésticas sem acumulação de capital (Kohli, 2004) e, implementar 

o socialism sem industrialização (Hanlon, 1991; Mbabazi and Taylor, 2005).  

Percepções similares foram defendidas pelos decisores políticos que adoptaram ideias neo-liberais 

e que acreditaram que o desenvolvimento económico poderia acontecer sem infra-estruturas físicas 

de transportes e comunicações, tais como estradas, caminhos de ferro, redes de telefonia e sistema 

bancário que integrem áreas rurais de regiões produtivas ao sistema da economia urbana. Eles 

também visionavam que reformas efectivas no aparelho do Estado poderiam acontecer sem 

alocação de recursos humanos nacionais com base no mérito, capacidade e abilidade 

profissionais14 ou, que o sucesso de uma economia de desenvolvimento promovida a partir do país 

é impossível com a globalização (Singh, 2005, 128). 

O que emerge dessa análise é que dado o grau de pressão externa a que o poder político é 

submetido, muitas das vezes este poder político tem feito pouco, intencionalmente ou não, para 

entender os interesses que essas ideias e políticas encerram para que um determinado modelo de 

desenvolvimento sócio-económico seja operacionalizado e que sirva o interesse nacional em 

termos de responder a contextos específicos de seus país (Meredith, 2005; Olukoshi e Liisa, 1996).  

 

 

                                                           
14 At the SADC Integrated Council of Ministers in May 22-23 held in Swaziland, the host minister complained about 
unstable political nominations by saying “some of us may not be able to follow up on these matters as nominations 
can occur any time in our continent. It is difficult to address the issues coherently. We are just ministers and we cannot 
decide but report to our presidents for them to make decisions”. 
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2.3. Factores Críticos Endógenos: Dilemas e Paradoxos não resolvidos, Ineficiência e 

Consumo Luxurioso 

O segundo pacote de factores críticos que o poder político tem enfrentado para definir, tomar 

decisão e promover o desenvolvimento económico nos países em vias de desenvolvimento, 

particularmente na Africa Sub-Sahariana (ASS), consiste nos paradoxos económicos que ainda 

prevalescem na ASS e mesmo em toda a África. Este parece um bom ponto para começarmos a 

repensar o papel do Estado, porque as políticas adoptadas pelo poder político do dia são 

severamente influenciadas pela forma como os decisores políticos olham para tais dilemas e 

paradoxos económicos.  

Olhemos para o dilema da política de atração de investimento no sector da mineração e a 

necessidade de alargamento da base tributária. Como forma de atrair investimentos o governo 

central decidiu conceder excessivos benefícios fiscais às empresas estrangeiras para investirem no 

Vale do Zambeze e ao mesmo tempo colocando uma limitação legal para a Autoridade Tributária 

de Moçambique (ATM) não colectar impostos como deve ser. Igualmente permitiu-se o 

licenciamento de várias operações florestais mas sem capacidades de fiscalização das actividades 

e até de cobrança de impostos. Embora a lei estabeleça que os rendimentos ilícitos sejam 

tributáveis, as actividades ilíticas, como por exemplo, venda ilegal de combustíveis não são 

tributáveis talvez porque se encontram em locais onde não é possível fazer a fiscalização. 

No que concerne a alguns dos paradoxos nos países em vias de desenvolvimento, Moçambique 

inclusive, são, por um lado, abundância de recursos naturais renováveis, recursos minerais e mão 

de obra intensiva (Muchena, 2006; Lind e Sturman, 2000). E, por outro, a interminável 

dependência de apoio financeiro externo (Hanlon, 2008) e investimento estrangeiro (Bond, 2006; 

Bond, 2007).  

É matéria para interrogarmo-nos que a maioria dos Estados em África, com toda essa riqueza 

continuam a serem classificados como Estados fracos15, ineficientes e incapazes de conceber 

desenvolvimento económico nos moldes dos Estados Desenvolvimentistas (EDt) (Pitcher, 2002, 

                                                           
15 Scholarly perception about the elites are enshrined in the held reworking labels that call these States as prebendal, 
neo-patrimonial, personalist, but without satisfactorily resolving the paradoxes of how the State can be too weak to 
govern effectively and yet strong enough to channel resources consistently and conspicuously to some economically 
unproductive groups (Cfr. Joseph, 1983, p. 25-30; Jackson and Rosberg (.1982), p. 17-43; Bates, 1989). 
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17; Stein, 2000, 42). Por exemplo, os Estados que forjaram EDt perceberam as implicações não só 

dos modelos dominantes como também encararam os desafios desses dilemas e paradoxos de 

forma pragmáticas e tiveram sucessos ao legitimarem suas acções atravéz do desempenho 

económico ou, como Kohli (2004, 1) diz, ao rejeitar “legitimar ineficiência económica” ou “mau 

uso de recursos naturais” (Standing e van Vuuren, 2006, 6). 

Dado ao boom dos recursos naturais de alguns países, o poder político adoptou e promoveu 

modelos de desenvolvimento sócio-económico que serviram transformações radicais, como 

Khama no Botswana, Khadafi na Libya e outros utilizaram os recursos naturais para promover o 

crescimento económico e desenvolvimento de forma integrada. Todavia, essa situação aparece em 

grande constraste com a maioria dos Estados em África, os quais aparecem, nem a tentar manter 

um equilíbrio de interesses mistos (pessoais e nacional), nem manter um controlo balanceado no 

processo de mudanças económicas.  

Ao invés de promover desenvolvimento, o poder político envereda-se pela “economia de saque” 

(Bayart, et al., 1999) e individualmente, eles exibem riqueza e tornaram-se consumidores de bens 

luxuosos, gastando em compras no estrangeiro enquanto que a maioria da população vive na 

abjecta pobreza (Pitcher, 2002; Sumich, 2005). Esse tipo de práticas resulta em consequências 

negativas a nível social, económica, política e ambiental, tais como perda de vidas humanas, 

poluição de recursos hídricos com produtos químicos tóxicos devido a mineração como é o caso 

da Zâmbia, desflorestação em Moçambique e República Democrática do Congo, conflitos armados 

devido a “ganância e colisão de interesses” (Collier, 2001); sobre diamantes em Angola, Serra 

Leoa ou Libéria, os quais provocaram uma erupção de instituições políticas e económicas (Bond, 

2006).  

A literatura sobre o processo de construção do Estado atesta que, o poder político que definiu com 

clareza e promoveu o desenvolvimento do seu país teve que responder à uma série de outros tipos 

de desafios, tais como a capacidade de controlar a produção doméstica de todo tipo, como foi o 

caso de Botswana (gado, diamante e turismo) e Coreia de Sul (LG e Hunday). Todavia, a visão e 

o compromisso para com as metas de desenvolvimento nacional daquelas elites não lhes impediu 

de trabalhar para o bem comum (Mbabazi e Taylor, 2005, 21).  
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As elites do Botswana conscientes desses desafios foram capazes de fazer mobilização em massa 

de vários segmentos da sociedade e, controlando a produção nacional e retenção da mão de obra 

nacional conseguiram reforçar as relações entre as elites governativas das zonas rurais e urbanas. 

Assim, o Estado assegurou uma trajectória “própria de onmipotência na vida sócio-económica e 

política do país” (Nyamnjoh, 2000, 24; Mbaku e Saxena, 2004, 451), com necessária dosagem de 

pragmatismo e persuação para uma acção colectiva de desenvolvimento, uma atitude que algumas 

e actuais elites em África, Moçambique inclusive, tendem a substituir pelo recurso discursivo de 

mobilização de recursos financeiros externos (Owusu, 2003; NEPAD, 2001). Portanto, é oportuno 

reavaliar como usamos os discursos sobre a modernização, dependência ou neoliberalismo como 

correntes ideológicas que nos auxiliam a encontrar um modelo próprio e mais adequado para a 

arquitectura da indústria extractiva em Moçambique.  

Para concluir essa sub-secção, em Moçambique, o modelo de modernização significou nos anos 

de 1980 os apelos para a modernidade.  Portanto, a modernização foi concebida e alinhada a 

corrente universal e hierárquica que consistiu na mobilização de todos os segmentos da sociedade 

sob liderança do Estado para que ocorram mudanças desejadas em tempo útil” (Sumich, 2005, 84). 

Foi a década da “erradicação do subdesenvolvimento” (Frelimo, 1983). Portanto, modernização e 

segurança estavam de mãos dadas. Já a partir dos meados de 1990, a modernizaçao foi equiparada 

a transformação económica e significou multipartidarismo, democratização, governação e 

abilidade das elites no poder se engajarem com as agências internacionais para obter fundos 

(Hanlon, 1996, 80-83; Manning, 2002, 19; Sumich, 2005, 150), numa visão para retomar o 

processo de construção de Estado.  

Nos primeiros 17 anos do Século XXI, embora se observe alguma promiscuidade e uso dos três 

modelos ao mesmo tempo, a modernização continua a ser dominante sob  apelos à “política no 

comando” como aconteceu nos anos da primeira república (1975-1980).  Mas a modernização 

nestes primeiros 17 anos tem uma abordagem diferente das outras duas anteriores porque o factor 

abundância dos recursos naturais, tais como, gás natural, petróleo, carvão mineral, recursos 

florestais, rubis, pedras preciosas e outras.  

Apesar dos dois modelos dominantes de desenvolvimento fazerem parte da história de 

Moçambique e dada as circunstâncias em as operações de vários sectores da indústria extractiva 

operam e o incidente de Caphirizange no dia 17 de Novembro de 2016, sobejas razões há para que 
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seja repensado o modelo de desenvolvimento da indústria extractiva nos diversos sectores que 

incera e também a segurança da população e ambiente.  
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Parte III 

3. A Fama da Indústria Extractiva  e Desrupção Sócio-Económica em Tete 

 

 

A Província de Tete, com uma superfície total de 100.724 km², dos quais inclui cerca de 2.494 km² 

de águas interiores, situa-se no extremo noroeste de Moçambique. Tem uma extensão total de 

1.480 Kms de fronteira com três países, nomeadamente, com a República do Malawi: 610 Kms; 

com a República da Zâmbia: 420 Kms e, com a República do Zimbabwe: 450 Kms. A província 

tem a Zâmbia e o Malawi a norte; o Malawi a este; Zâmbia e Zimbabwe a oeste e a sul com o 

Zimbabwe e três províncias de Moçambique nomeiadamente, Zambézia a este, Manica e Sofala a 

sul e, entre as coordenadas de 14º00'S e 17º42'01"S e 30º13'E e 35º20'07"E.  

Para a protecção dessa extensão da fronteira funcionam sub-unidades da Polícia de Guarda 

Fronteira, a Migração, a Polícia Fiscal (Alfândegas) e da Polícia da Republica de Moçambique 

(PRM). Ao longo destas fronteiras existem oito Postos de Travessia em funcionamento: com a 

República do Malawi: um na Vila Nova da Fronteira, distrito de Mutarara; um em Zóbuè, distrito 
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de Moatize; distrito de Angónia com dois - um em Biri-Biri e outro  em Calómue. Com a República 

da Zâmbia existem dois um Kassacatiza e outro em Zumbo e, finalmente com a República do 

Zimbabwe existem dois postos: um em Mukumbura e outro em Kuchamano.  

Para efeitos do presente estudo destaco três sectores da indústria extractiva, nomeadamente, o da 

floresta, da pesca e da mineração. Em termos de flora,  Tete caracteriza-se por uma floresta de tipo 

fechada, aberta e savanas, e destacam-se os seguintes tipos de madeira: chanfuta, umbila, umbáua, 

mopane/ ntsanha, pau-preto/n’khomodua), ntumbui, micaias e ntondo.(DPA, 2010)  

Quanto à pesca, a maior actividade pesqueira ocorre na Albufeira de Cahora nos distritos de 

Mágoe, Cahora Bassa, Marávia e Zumbo. Nesse local, pratica-se a pesca semi-industrial e 

desportiva onde se captura peixe kapenta, tilapia do nilo, localmente conhecido por peixe pende, 

e peixe tigre. Estima-se que a captura anual é de 20.000 toneladas. Igualmente, ao longo das 

margens do rio Zambeze foram registados 600 centros pesqueiros artesanais, se adicionados aos 

distritos já mencionados, os distritos de Changara, Moatize, Mutarara, Chiuta, Cidade de Tete, 

cuja captura anual estima-se em 34.000 toneladas de peixe. Se acrescenta ainda a aquacultura na 

província com 532 tanques piscícolas registados em 2012, dos quais 246 tanques no distrito de 

Macanga, 150 no distrito de Angónia registados em Julho e 136 no distrito de Tsangano registados 

em Outubro desse mesmo ano (DPA, 2010).  

O importante a registar aqui é que essas actividades de pesca semi-industrial, desportiva, artesanal 

e aquacultura não dispensa na maioria dos casos o uso de combustível. Por exemplo, a pesca semi-

industrial e desportiva não dispensa o combustível, embora não se pode categoricamente afirmar 

sobre a aquacultura. No entanto, não se descarta o uso de combustiveis para abertura de tanques 

piscícolas. (MDP/MICOA, 2014, 78). Em termos de recursos minerais, se destacam recursos 

carbonífereos estimados em  mais de 23.5 bilhões de toneladas (MIREME, 2012).  

A dinâmica sócio-económica e política por detrás da tragédia pode ser caracterizada estabelecendo 

dois momentos inter-relacionados. Primeiro, o da fama do boom dos recursos minerais em Tete e, 

segundo, o de oportunidades desse boom (Governo Tete, 2017; Banco Mundial, 2010). Esses 

momentos são indispensáveis, embora não esgotam o conteúdo da análise, porque abriram espaços 

quer para a desrupção sócio-económica na cidade de Tete e Vila de Moatize, quer no impacto 
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dessa desrupção na acção governativa local - os sucessivos três governadores da Província de Tete, 

dois administradores dos distritos de Moatize e, uma administradora do Distrito de não estavam 

preparados para enfrentar o impacto do boom. Ficou-se na euforia e no optimismo (Mosca e 

Selemane, 2011), e não ficou claro qual é o modelo de desenvolvimento para promover a indústria 

extractiva no quadro da economia doméstica. Ou seja, como é que um determinado sector, por 

exemplo, a exploração de madeira, ou a pesca semi industrial, ou a mineração do carvão entram 

na engrenagem sócio-económica do país e em que condições. Por exemplo, uma dessas situações, 

a mais crítica, foi e tem sido o aumento drástico da procura de combustíveis líquidos em toda a 

província de Tete, no período em estudo – 2009 a 2016, onde a rede de infra-estruturas de 

abastencimento de combustíveis se manteve fraca e em muitos pontos da província são 

inexistentes. Esta situação se mantem inalterada até a data da publicação do presente estudo.  

A esse factor se adiciona a demanda de combustíveis líquidos no Malawi, cujos camiões cisternas, 

idos do porto da Beira, passam por Tete para poderem chegar ao destino oficial final. Numa 

situação em que se observa, simultaneamente, uma fraca ou inexistente rede de infra-estruturas de 

abastecimento de combustíveis e aumento drástico de consumidores que demandam  combustíveis 

líquidos (operações de madeireiros espalhados por toda a provínvia, actividade piscatória, 

transportadores de tabaco e de passageiros) e empresas mineradoras, se torna difícil ou mesmo 

impossível que as autoridades da lei e ordem, portanto, a Polícia da República de Moçambique 

(PRM), tenha o controlo do que acontece em locais onde a PRM não está presente ou não tem 

capacidade humana e logística para aferir a legalidade das fontes e mecanismos de aquisição de 

combustíveis líquidos, junto às entidades que o comercializa, assim como o destino final dos 

mesmos.  

Portanto, como fiz menção inicialmente e à luz da teoria que sustenta o principal argumento deste 

estudo, a tragédia de Caphirizange deve ser vista como consequência de factores sócio-económico 

e políticas de desenvolvimento de sector que não existem e não necessariamente a pobreza, porque 

a porosidade da cadeia de valor de combustíveis líquidos é detida e gerida por entidades que não 

são pobres, sobre as quais o Estado não tem controlo efectivo do que fazem dada a dinâmica sócio-

económica do periodo em estudo.  
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No que concerne ao momento da fama, a primeira inicia por volta do ano 2009 com a azáfama que 

levava vários empresas multinacionais do ramo de mineração e prestação de serviços a esse sector, 

membros do Governo Central, agentes económicos e Organizações da Sociedade Civil (OSC) a 

viajar para Tete. Por exemplo, em termos de investimentos autorizados pelo Centro de Promoção 

de Investimentos (CPI) para a província de Tete aumentaram de USD$ 3.9 milhões em 2005, para 

USD$ 120.5 milhões em 2009. Um pacote adicional de USD$ 12 milhões foi alocado à agricultura 

e pescas. (Banco Mundial, 2010). No período em estudo o Governo de Moçambique assinou um 

acordo de 35 anos de exploração de carvão mineral com a empresa Brasileira Vale S.A e esta havia 

investido em 2009 USD 450 milhões. Segundo projecções, logo que a construção do conjunto das 

operações mineiras estivessem concluidas por volta de 2012 se esperava que a empresa Vale 

empregasse mais de 12,000 trabalhadores e contribuiria com 8% do PIB, em 2015 (Banco Mundial, 

2010). 

Na altura, de três à quatro vôos por semana que o aeroporto de Chingodzi recebia, ilustrado na 

Tabela 4, passou a receber mais de 20 vôos semanais entre 2013-201416 impulsionadas pela 

presença de multinacionais como Anglo-American, Riversdale sucedida pela Rio Tinto, Vale do 

Rio Doce, Nkondedzi Mines e outras com declarado interesse no carvão de Moatize.  

Tabela 4: Trafego Aereo – Tete 

Ano 2012 2013 2014 2015   

Total de Aeronaves 5,103 5,542 5,542 5,037   

Passageiros 129,203 154,906 154,906 148,359   

Fonte: Estatisticas dos Aeroportos de Mocambique    
 

Miríade de razões e interesses levavam essas instituições e outras entidades para Tete. Uns, para 

se posicionarem no negócio do carvão junto as multinacionais que manifestavam interesse em 

explorar e extrair carvão em Moatize. Outros, para reclamar algum pedaço de terra para construir 

                                                           
16 Abandono de multinacionais como a Anglo-American e Rio Tinto ao projecto de carvão de Moatize - dado ao 
contexto da imprevisibilidade de garantia de existência de infra-estruturas rodoviária e ferroviária – início de 

conclusão das linhas férreas Moatize-Macuse em Quelimane na Zambézia; Moatize-Mutuali em Nampula, ambas 

passando por distrito de Mutarara; fracassadas negociações entre Riversdale/Rio Tinto e o Governo de Moçambique 

sobre o uso de barcassas para o escoamento de carvão de Moatize até ao Oceano Indico, adicionado a custos 

operacionais altos inerentes a utilização da Linha de Sena e o Porto da Beira, fizeram com que várias empresas 

multinacionais abandonassem Tete, o que  também influenciou na redução de multinacionais que prestavam servicos 

à indústria da mineração. 
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empreendimentos comerciais como forma de participar e compartilhar directa ou indirectamente 

na porção dos benefícios da mineração dos recursos minerais da bacia carbonífera de Moatize.  

Outros ainda, a irem alertar as comunidades locais para reclamar os seus directos no processo da 

mineração ou seja, na antecipação da defesa dos direitos das comunidades locais no processo de 

reassentamentos involuntários e respectivas compensações resultantes da exploração e mineração 

do carvão em Moatize e Changara17 – a Liga dos Direitos Humanos liderava essa empreitada.  

O cenário previsível que aquela fama produziu em Tete se caracterizou, primeiro, pelo incremento 

populacional na cidade de Tete e Vila de Moatize por indivíduos oriundos de outros países com 

padrões de rendimento e consumo relativamente altos se comparados com os níveis locais de renda 

e consumo. Com excepção da fábrica de tabaco da Mozambique Leaf Tobacco, a cidade de Tete 

não tinha nenhuma empresa cujo rendimentos e padrões de consumo de seus empregados se 

comparasse com os do sector da indústria extractiva do carvão mineral. O mesmo se pode dizer de 

pessoas oriundas de outras províncias de Moçambique que se deslocaram para irem residir na 

cidade de Tete e na vila de Moatize por causa de trabalho. Excluindo, os padrões de renda e 

consumo dos imigrantes oriundo de outros países18, a renda mínima dos Moçambicanos 

funcionários das empresas mineradoras se situava nos 80.000,00 a 100.000,00 Meticais escalões 

de média para abaixo da média. Essa inflacção populacional foi também acompanhada do aumento 

de viaturas19 em Tete, ou adquiridas a título individual ou alocadas pelas empresas a que estavam 

ao serviço e, consequentemente, o consumo de combustíveis líquidos (diesel e gasolina).  

Os modos de vida e consumo mudaram drasticamente na cidade de Tete e na vila de Moatize. No 

que se refere a acomodação nos hoteis ou pensões, por exemplo, já em 2010 era difícil fazer uma 

reserva num hotel ou pensão para aceder a um quarto por 2 dias. Todos os quartos dos hoteis e 

pensões estavam superlotados e bloqueados, por empresas mineradoras, na maioria dos casos por 

um ano inteiro, porque certa empresa fez reserva para os seus funcionários.  

                                                           
17 Nessa altura a concessão da Jindal em Chirodzi fazia parte do Distrito de Changara. Com a nova divisão 

administrativa, Chirodzi pertence ao Distrito de Marara. 
18 Brasil, Estados Unidos da America, Austrália, Inglaterra, India, Africa do Sul, Zimbabwe, Malawi, Zambia, 

Mauricias, Botswana, Nambia e outras nacionalidades 
19 Nessa altura empresas revendedoras de viaturas de tracção à quatro rodas, vulho 4x4, nomeadamente, Toyota, 
Ford, Nissam, Mitsubish e empresas de rent-a-car se instalaram na cidade de Tete 
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Para os que não podiam residir nos hoteis, o arrendamento de apartamentos ou casas de particulares 

ficou também inflacionado. Dos 1.500,00Mts que custava uma dependência em condições 

habitacionais razoáveis, mas sem ar condicionado (AC) em 2009 passou a custar entre 

5.000,00Mts até 15.000,00 Meticas, também sem AC, em 2012/13. Uma apartamento do tipo 3 

(T3) que custava 7.500,00Mts em 2009 chegou a custar 40.000,00Mts em 2011 (CIP, 2011, 34). 

A localização da dependência ou da casa não era factor que determinava o preço, mas sim a 

demanda.  

Com uma situação dessas, algumas famílias ou indivíduos nas zonas urbanas e peri-urbanas na 

cidade de Tete e na vila de Moatize viram seus rendimentos crescerem de noite para dia e esses 

tiveram a oportunidade de comparticipar indirectamente dos espólios  da indústria extractiva em 

Moatize no período em análise. Aquelas famílias e indivíduos na cidade de Tete e na vila de 

Moatize, assim como as comunidades hospedeiras das concessões mineiras que não tinham casas 

para arrendar e nem mão-de-obra para oferecer às mineradoras ou às empresas de prestação de 

serviços ficavam, desde então, excluidas do processo de acesso as oportunidades de incrementarem 

as suas rendas.  

Essa situação, tornou essas famílias e indivíduos mais vulneráveis aos choques da desrupção sócio-

económica, não que essa situação tenha aumentado os níveis de pobreza deles, mais que se 

tornaram um potencial segmento da sociedade a ser manipulada para práticas nocivas e ilegais de 

sobrevivência, pois o aumento dos padrões do consumo e condições de vida de então tornaram a 

cidade de Tete e a vila de Moatize em destinos mais caros de Moçambique, pelo menos do ponto 

de vista de acesso a acomodação e alimentação. Por exemplo, um cabrito20 de 10 a 15 Kgs que 

custava entre 200,00Mts a 350,00Mts nos mercados Kwachena e Kanongola ou junto a particulares 

em 2009, passou a custar entre 900,00Mts a 1.500,00Mts ou mesmo 2.000,00Mts em 2013, 

situação que se manteve quase estacionária em termos de preços.  

Com a saida de algumas mineradoras multinacionais tais como Anglo-American e Rio Tinto, 

despedimentos massivo de trabalhadores estrangeiros e nacionais, assim como a paragem 

temporária de extracção de carvão por causa da queda de preço de carvão metalúrgico no mercado 

                                                           
20 O preço de cabritos nas zonas rurais dos distritos de Changara, Marara, Cahora Bassa, Chiuta e Moatize, origem 

dos cabritos que abastecem os mercados da Cidade de Tete e Vila de Moatize custava entre 100,00 – 150,00Mts em 

2009 ou menos que esse valor. 
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internacional em 2014/2016, os preços de acomodação e alimentação observaram ligeira redução 

e estagnação (CIP, 2011).  

Enquanto a população urbana e peri-urbana afortunada poderia participar nos benefícios da 

industria extractiva: ou arrendando casas, ou com os filhos a prestarem serviços às empresas, ou 

alocando suas viaturas para transporte do pessoal das mineradoras e também de transporte de 

madeira e tabaco, ou até como empregados domésticos, a população rural de Tete no seu todo ou 

especificamente Caphirizange em Moatize, permaneceu como estava antes da indústria extractiva 

em 2009, com a sua “extrema pobreza”, vivendo em palhotas ou casas maticadas (Chambote, 

2014).  

Um aspecto particulamente importante para análise, nesse mesmo período da fama do boom dos 

recursos minerais em Tete, é que várias empresas de transportes de carga e de pessoas foram se 

instalar em Tete para prestar serviços à indústria extractiva, nomeadamente, as empresas 

mineradoras de carvão Vale Moçambique, Rio Tinto Coal Mozambique, Jindal, Minas de Moatize 

e outras; as operações de madeireiros espalhados em vários pontos da província mas com 

maquinarias nos parques de madeira na cidade de Tete e vila de Moatize; ao transporte de tabaco 

quer das machambas dos camponeses nos distritos de Tsangano, Macanga, Marávia, Angónia e 

outros pontos para as sedes distritais e, daquelas sedes, para fábrica de tabaco na cidade de Tete; 

assim como, ao serviço das actividades de pesca na Albufeira de Cahora Bassa. Um dos factores 

determinantes e imprescindíveis para que esses sectores da indústria extractiva funcionem é o 

combustível líquido (diesel e gasolina). Igualmente, se observou um aumento drástico de número 

de viaturas e de transportadores legais e ilegais de passageiros, vulgo Chapa 100.  

Importante também referir que já era problemática a questão do acesso a combustíveis líquidos 

(diesel, gasolina e querosine) em Tete, dada a exiguidade de bombas de combustíveis na província. 

A instalação de uma cadeia de operação de exploração e corte de madeiras em touros requer 

equipamentos e maquinaria que não prescinde de diesel e gasolina nos locais de corte e transporte 

e, em certas circunstâncias, o petróleo de iluminação (querosine) para iluminar os acampamentos 

e refrigerar alimentos ou produtos perecíveis como carnes, vegetais e outros para casos daqueles 

operadores que procuram minimizar e fazer a contenção de custos. O mesmo se pode dizer sobre 

os parques de madeiras em touros nas zonas urbanas.  
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Entre 2012 a 2014, havia na cidade de Tete e na vila de Moatize vários parques de madeira em 

touro em quase todos os bairros com máquinas pesadas a operarem para arrumações e 

empacotamentos - os mais emblemáticos parques de madeira situavam-se no troço aeroporto-

cidade de Tete e na zona do complexo académico. Nenhum desses parques tinha suas próprias 

bombas de abastecimento de combustíveis. Portanto, aumentou o número de consumidores de 

combustíveis na província, mas as condições de fornecimento se mantiveram como antes do ano 

2009. Essa situação não mereceu devida atenção por parte das autoridades, se tivermos em conta 

o que a legislação prescreve sobre armazenamento, manuseamento e comercialização de 

combustíveis, e, o impacto que isso poderia criar no contexto da desrupção sócio-económica, dada 

(i) a demanda pelos combustiveis líquidos - no sentido de que aumentou drasticamente o número 

de consumidores mas as condições de oferta continuavam a ser as mesmas, (ii) porosidade do 

mercado de combustíveis - no sentido de que não há bombas de combustíveis em locais remotos 

onde actividades de madeireiros, cultivo e transporte de tabaco e abastecimento para barcos de 

pesca na albufeira de Cahora Bassa e, portanto, há condições para que o roubo e comercialização 

ilegal de combustíveis ocorra como se fosse actividade normal e (iii) a possibilidade de criação de 

redes de ladrões de combustíveis por considerar ser uma oportunidade participar na indústria 

extractiva via negócio ilegal de combustíveis, ou seja retirando o combustível ilegalmente num 

ponto, por exemplo, roubando dos camiões e das operações mineiras em Moatize e em Chirodzi 

para abastecer ilegalmente outro sector da indústria extractiva: exploração de madeira, pesca semi 

industrial e agricultura de tabalho, ou, através da manipulação dos que se achavam excluídos no 

usufruto dos benefícios temporários da indústria extrativa, particularmente jovens desempregados 

que vivem, quer na vila de Moatize ou, nas comunidades hospedeiras das empresas mineradoras 

de carvão.  

A legislação sobre combustíveis petrolíferos existe mas as condições e rede de infra-estruturas que 

estejam alinhadas a essa legislação continuam fracas ou inexistentes ou minímas como ilustram os 

mapas 1 e 2, porque as bombas de combustíveis ainda se concentrar mais nas zonas urbanas21 da 

Província de Tete, como ilustra o Mapa 3.  

                                                           
21 Essa não é situação da Provincia de Tete apenas. Por o resto das províncias de Moçambique são excassas bombas 

de combustíveis em locais onde há actividades de extractão mineira, operações de madeireiros e areas de cultivo de 

tabalho ou outras culturas. 
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Mapa 1: Bombas Operacionais no Troço Tete-Cassacatiza 
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Mapa 2: Troco Tete-Zobwe/ Tete-Calomue 
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Portanto, para além do consumo de combustíveis que as operações das mineradoras necessitavam, 

as empresas de transporte de carga, de tabaco e de passageiros, adicionadas às existentes operações 

de madeireiros, era de prever o incremento drástico nos niveis de consumo de combustíveis 

líquidos (diesel e gasolina), provenientes de fontes legal e ilegal numa província onde o total de 

bombas de combustíveis nas duas cidades não chegavam a 10 bombas em 2013 no Mapa 3.  

Mapa 3: Bombas de Combustíveis na Cidade de Te e Vila de Moatize 2009-2016 
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Em termos políticos, a fama do boom do carvão de Tete (Moatize, Changara/Marara e Cahora 

Bassa) não provocou desrupção política como tal em Tete, mas condicionou de certa forma a 

coerência governativa, quer em relação à política fiscal e controlo de processos de aquisição e 

comercialização de combustíveis líquidos em Tete. Por um lado, enquanto o governo da província 

passava por gerir o dilema da implementação da política fiscal, isto é cumprir com as metas da 

colecta de impostos num contexto da limitação legal por causa de beneficios fiscais, por outro, 

nem o governo da província e nem os administradores tinham tempo suficiente, capacidades 

humanas e logísticas necessárias para ter o controlo dum dos factores chaves da dinamização da 

indústria extractiva: combustíveis líquidos.  

Portanto, o dilema vivido pelo governo da província de Tete inerente a colecta de impostos por via 

de Unidades de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária de Moçambique, a combinação 

de exígua rede de infra-estruturas de abastecimento de combustíveis, o aumento de entidades de 

consumo de combustíveis, a proliferação de empresas em diferentes sectores da indústria 

extractiva a operarem em locais remotos e longe da presença da autoridades governamentais 

transmitia a mensagem de “conforto” aos operadores de certos sectores da indústria de que só 

podemos fazer assim porque são essas as condições favoráveis.  

Na província, de 2009 a 2014, os sucessivos três governadores, nomeadamente,  Alberto Vaquina, 

Ratxide Gogo22 e Paulo Auade e, com particular destaque, os administradores/ras dos distritos de 

Moatize e Changara, eram forçosamente obrigados a despender mais tempo de acção governativa 

para cobrir e tentar resolver problemas, desses dois distritos, que opunham: (i) as comunidades 

locais, cujas áreas de habitação foram abrangidas nas áreas geográficas das concessões mineiras, 

isto é, as comunidades hospedeiras das empresas mineradoras e que deveriam ser reassentadas 

pelas respectivas empresas mineradoras (ii) comunidades hospedeiras dos reassentados, ou seja 

que deveriam receber as comunidades a serem reassentadas e (iii) as preocupações do 

empresariado local, particularmente, membros do Conselho Empresarial de Tete (CET) que 

reclamavam junto das autoridades governamentais a participação daqueles na prestação de 

serviços enquanto a lei sobre Conteúdo Local não estivesse  aprovada. Era do interesse do CET 

                                                           
22 Perdeu a vida em 2014 vitima de doença. 
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participar no negógico da indústria extractiva em todas as suas dimensões, desde o fornecimento 

de comida, serviços de limpeza e combustíveis.  

O que efectivamente aconteceu nesse período em análise foi o estabelecimento de um ambiente de 

“nós” versus “eles” ou seja, uma situação de desdém entre o empresariado local e a postura das 

empresas da indústria extractiva, seja no sector da carvão, de madeira, do tabaco e de pescas, 

reforçando o sentimento de exclusão de participação no negócio.  

A atenção política, que faço menção, do tempo dos governadores para os dois distritos apenas, 

óbviamente, dada a importância financeira e fiscal da extracção de carvão para o país, deixava 

vários distritos sem devida cobertura de acção governativa. Portanto, enquanto se concentrava a 

atenção em Moatize e Changara, problemas relacionados com a falta de infra-estruturas de 

abastecimento de combustíveis, a fonte e destino dos combustíveis roubados  e todo o processo de 

exploração de recursos naturais como a madeira em toda a provincial de Tete, produção agrícola 

de alimentos e do tabaco nos distritos do nordeste de Tete e a pesca semi-industrial na albufeira de 

Cahora Bassa, ficaram sem devida atenção, ou no mínimo nunca foi questionamento público das 

autoridades governamentais de como os combustíveis líquidos chegam à aqueles destinatários. A 

questão levantada aqui sobre o tempo que os governadores dedicavam aos distritos de Moatize e 

Marara não tinha a ver com a incapacidade de gestão de tempo por parte dos governantes em Tete, 

mas sim com a responsabilidade política, fiscal e prestação de contas sobre o cumprimento de 

certas metas fiscais (Colaço, 2014) ilustradas na Tabela 2.  

Curiosamente, nenhum dos representantes dos partidos politicos representados na Assembleia da 

República (AR), nomeiadamente os partidos Frelimo, Renamo e MDM, com assentos na AR 

questionaram essess factos: ausência de acção governativa noutros distritos, fonte e o destino dos 

combustíveis roubados. Uma das possíveis razões pode ser que os partidos politicos, OSC e ONGs 

liderados pela Liga dos Direitos Humanos se concentravam mais nas questões dos direitos das 

comunidades nos distritos com extração de carvão mineral ignorando o resto como se não houvesse 

alguma relação entre direitos e conduta na reclamação de usufruto de direcitos de compensação 

pelas empresas mineradoras. Durante a sessão de discussão em grupo 24 membros das OSC 

afirmaram que a questão de roubo de combustíveis é antiga e nunca acharam que fosse área da sua 

intervenção. “Talvez, agora que nos despertou sobre os perigos humano e ambiental possamos 
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iniciar a pensar numa estratágia conjunta com as empresas mineradoras para advocarmos sobre os 

perigos relacionados com os roubos e venda ilegal de combustíveis” (Anselmo, 2017). 

Tabela 2: Evolução do Programa e da Cobranca de Receita 2009 -2013      

          Valores em 10^3 MZM 

Ano
s Programa Cobranca 

Grau de 
Cumprimento Desvio 

Crescimento Nominal 

Programa Cobranca 

n 1 2 3=2/1*100 4 = 3 - 1 
5 = (n2/n1-

1)*100 
6 = (n2/n1-

1)*100 

200
9 538.166,22 584.109,65 108,54% 45.943,43 0 0 

201
0 971.576,80 962.345,06 121,57% 

170.768,2
6 32,01% 39% 

201
1 

1.263.701,8
8 

1.734.240,8
5 137,23% 

470.768,9
7 37,36% 45% 

201
2 

2.123.642,2
9 

2.504.498,1
5 117,93% 

380.855,8
6 40,49% 31% 

201
3 

2.975.619,1
8 

3.138.336,7
2 105,47% 

162.717,5
4 28,63% 20% 

Fonte: Adaptado (Colaco, 2014): Boletim de Estatistica Tributaria da Direccao de Administracao e Financas de Tete, 2009-2013  

 

Igualamente, “o poder central queria informações actualizadas sobre reassentamentos e 

compensações das comunidades e não queria mais barulho em Tete, pois o barulho provocado pelo 

reassentamento da Vale Moçambique e pelo Dhlakama, que estava na parte incerta nas matas de 

Gorongoza era sufiente para o país”23.  

Essa questão de cobertura de acção governativa de apenas 2 distritos dos 15 distritos da província 

de Tete parece, à primeira vista, não fazer sentido liga-la ao incidente de Caphirizange. Um olhar 

mais atento, nos indica que faz sentido na medida em que questões relacionadas com transparência, 

prestação de contas e responsabilização da acção governativa sobre as operações de madeireiros, 

agricultores e transportadores de tabaco, pescadores na albufeira de Cahora Bassa ficavam foram 

das intervenções das autoridades governamentais, pese embora o papel minimo que as direcções 

provincias efectivamente poderiam fazer. Por exemplo, a exploração desenfreada de madeira na 

província de Tete nunca foi questionada publicamente pelas autoridades governamentais locais, 

não no sentido de quem pertencia os parques dos madeireioros em Tete, mas como obtem os 

combustíveis que usam nas áreas concessionadas. Curiosamente, quando se tratasse de exploração 

                                                           
23 Informação dada pelo alto funcionário da Província de Tete, entrevistado pelo autor em Dezembro 2016 
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de madeira é frequente empurrar o assunto a Direcção Provincial de Agricultura, livrando o 

governador ou administrador das querelas com os madeireiros, mas quando fosse com mineração 

de carvão, os governadores e administradores já não deixavam a Direcção Provincial de Recursos 

Minerais e Energia (DIPREM) responder pelos problemas, embora a exploração de madeira e a 

mineração do carvão façam parte da indústria extractiva. Mesmo que a DIPREME assim o 

desejasse fazer, no que tange a combustíveis, como fonte de energia, a sua acção também ficaria 

ofuscada pela dinâmica e se circunscreveria apenas e efectivamente aos diferendos: comunidades 

locais e mineradoras; mineradoras-invasores; comunidades hospedeiras-reassentados, tudo isso 

em torno de compensações e cumprimento de obrigações. O mesmo se podia dizer sobre a 

inconclusiva questão da lei do Conteúdo Local. Fica-se ainda por se estudar o fenómeno da gestão 

de tempo dos governantes em Tete se o tempo alocado para respectiva acção governativa de cada 

um se prendia mesmo com pressões do poder central, ou desatenção governativa, ou porque não 

queriam embarassar interesses investidos no sector da exploração e exportação da madeira ou 

qualquer outro sector da indústria extractiva.  

Essa fama do “boom” de carvão de Moatize desfecha no período de 2010-2015 com dois assuntos 

que mereceram alguma atenção internacional e nacional. O primeiro assunto, tido como vergonha 

nacional se refere aos reassentamentos inconclusivos em Cateme sob responsabilidade da empresa 

Vale Moçambique, e, Mualadzi sob responsabilidade da Riversdale que depois passou para Rio 

Tinto e actualmente sob a responsabilidade do consórcio indiano International Coal Ventures 

Limited (ICVL) em Moatize24 que assumiu as responsabilidades sobre Mualadzi desde Outubro de 

2014, assim como, o reassentamento em Chirodzi, da responsabilidade da empresa Indiana, Jindal, 

cujo descontentamento por parte da população e do governo provincial se referia aos atrasos no 

início do reassemento enquanto a empresa já procedia com a extracção do carvão em Changara/ 

Marara, contrariando o estabelecido no Contrato Mineiro25.  

O segundo assunto, que passou despercebido à muitas organizações ambientalistas em 

Moçambique e sociedade em geral, excepto a Liga dos Direitos Humanos, assim como fora do 

                                                           
24 Discussões inconclusivas também decorreriam para reassentamentos em Chirodzi, no distrito de Changara, 

actualmente Marara após a nova divisão administrative. Esse reassentamento está sob responsabilidade a empresa 

Indiana Jindal. 
25 Essa situação foi também observada aquando inicio da extracção de carvão pela Vale Moçambique e Rio Tinto. 

Portanto, o que a Jindal fez era o que acontecia na província apesar de insistentes reclamações do então Director 

Provincial de Recursos Minerais e Energia em Tete. 
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país, tem sido as invasões às áreas de operações mineiras, vandalização de equipamentos e roubo 

de combustíveis (diesel e gasolina) acarretando avultados danos e custos operacionais não 

previstos. É a insónia da indústria extractiva, ou seja, das mineradoras Vale Moçambique, Rio 

Tinto (agora ICVL), Jindal e outras.  

Nalgum momento, a desrupção sócio-económica e a implícita exclusão do empresariado local e 

das comunidades locais (a serem reassentadas e hospedeiras das mineradoras e actualmente 

reassentadas) e o descontentamento pelos incumprimentos por parte das mineradoras provocaram, 

por um lado, o retorno de alguns reassentados e, por outro, os que ainda não tinham sido 

reassentados e que ainda não haviam recebido as compensões a imiscuirem-se em práticas de 

invasão e roubo de combustíveis nas mineradoras para posterior comercialização ilegal aos barões 

de combustíveis na vila de Moatize. As invasões às áreas operacionais das mineradoras quer em 

plena luz do dia ou de noite transformaram as actividades de extracção de carvão num problema 

que está longe de ser resolvido enquanto a questão de políticas de infra-estruturas de abastecimento 

de combustíveis e a instalação efectiva dessas infra-estruturas não tiver sido resolvida.  

Enquanto a situação se mantiver continuaremos a assistir a sofisticação do roubo e comercialização 

de combustíveis líquidos em Tete. Ou seja, enquanto as empresas mineradoras continuarem a 

constituir uma das maiores fontes dos combustíveis líquidos roubados, as operações de exploração 

de madeira, transportadores de tabaco nos distritos e pesca semi-industrial em Cahora Bassa, 

continuarão a constituir os destinos privilegiados dos combustíveis roubados e comercializados 

ilegalmente em Tete. Portanto, um sector da indústria extractiva alimenta ilegalmente os outros 

sectores da mesma indústria. As observações que o estudo faz de 2009 até dia 17 de Novembro de 

2016, dia da tragédia de Caphirizange, ainda prevalecem e que precisam uma intervênção 

pragmática para a resolução definitiva, nem que seja para iniciar com reduções dessas práticas. 

Em 2013, as empresas Vale Moçambique, Riversdale/Rio Tinto Coal Mozambique, Jindal e outras 

com operações mineiras em Moatize e Changara apresentaram a questão de invasões e roubo de 

combustíveis nas operações mineiras e locomotivas jundo do Ministério de Recursos Minerais e 

Energia em Maputo, DIPREM em Tete e  do Governo da Província, Comando Provincial da PRM, 

Magistrados em Tete. As empresas mineradoras organizaram visitas de trabalhos para mostrarem 

as autoridades governamentais o grau de danos provocados pelas invasões e roubos de 

combustíveis e também ofereciam pistas para que os “barões de combustíveis” que lideravam os 
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sindicados de roubo de combustíveis fossem responsabilizados judicialmente. De forma intrigante, 

mesmo depois das visitas de trabalhos às operações mineiras, reunões bilaterais e conjuntas com 

sucessivos governos da provincia de Tete, magistrados e PRM, práticas de roubo e venda ilegal de 

combustíveis líquidos constituiam prática “normal” na cidade de Tete, vila de Moatize e arredores.  

Das preocupações apresentadas pelas empresas mineradoras, uma das soluções encontradas pelo 

Governo e pela PRM em Tete foi recomendar às mineradoras a colorir/pintar os respectivos 

combustiveis que usavam (a Vale usou a cor esverdeada e a Rio Tinto usou a cor avermelha). As 

autoridades governamentais de Tete e a PRM justificaram essa recomendação a despeito de que 

seria fácil identificar e devolver tais combustíveis às entidades lesadas, contrariando o espírito da 

legislação (Decreto 45/2012, Capitulo VII, artigo 87 que estatui: 

“Os produtos petrolíferos apreendidos nos termos das alíenas b) e c) do artigo 85, revertem a favor 

dos Órgãos Locais do Estado com jurisdição sobre o lugar onde tiver sido feita a apreensão” . 

O artigo 85 define as infrações e multas aplicáveis nos termos do Decreto 45/2012 e diz na alínea: 

b) “De 10,000 (dez mil meticais) por metro cúbido e apreensão do produto, a venda de produtos 

petrolíferos sem a devida licença”; 

c) “De 50.000 (cinquenta mil meticais) por metro cúbico e apreensão do produto, a importação/ 

reexportação de produtos petrolíferos sem a devida licença”.  

As empresas mineradoras lamentaram e protestaram verbalmente em reuniões contra essa 

abordagem, pois esperava-se que a estratégia do governo fosse de combater vigorasamente o roubo 

de combustíveis usando a autoridade legal a seu dispor, eliminando assim a prática de roubo e 

venda ilegal de combustíveis em Tete. Numa reunião realizada no Hotel Park Inn em Tete em 2013 

as empresas mineradoras apresentaram o assunto à Ministra Esperança Bias do MIREM e dada a 

pretensa incapacidade do Governo Provincial de Tete e do Comando Provincial da PRM, a 

Ministra recomendou que fosse criado um Comité de Segurança das Mineradoras constituido pelas 

empresas mineradoras visadas e a PRM. Esse Comité de Segurança das Mineradora teve o seu 

aborto já durante o processo da sua formalização. Portanto, nunca chegou a funcionar, porque 

havida entendimento diferente sobre a matéria.  
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Enquanto que as empresas mineradoras esperavam que o Governo e a PRM se organizassem 

melhor para combater as invasões e estancar a comercialização ilegal de combustiveis nas bernas 

das estradas e nos bairros de Tete, o Governo e a PRM entendia que devia-se criar uma força 

especial a ser instalada numa das concessões mineiras. A zona de Benga tinha sido o local 

escolhido pelo Governo e que devia ser financiada pelas mineradoras. Esse entendimento não 

colheu consensos entre as empresas, pois as empresas não acharam apropriado terem homens 

armados estacionados numa mina apenas. A Vale Moçambique e a Jindal precisavam o mesmo 

tipo de segurança, mas a localização da proposta prejudicava, por exemplo a Jindal cuja área 

operacional dista aproximadamente 100km da Benga. Ou seja como gerir uma força de segurança 

baseada em Benga para operar em Chirodzi. A consequência desse desentendimento mereceu 

silencio diplomático das mineradoras e cada uma voltou ao ponto inicial. Invasões e roubos 

sofisticados de combustíveis passaram a ocorrer envolvendo desde simples transportadores de 

bidons, motoristas ao serviços de empresas que prestavam serviços às mineradoras e até 

funcionários das mineradoras e empresas provedoras de serviço. Portanto, sem a PRM usar a lei e 

combater a venda ilegal de combustíveis numa província com muitas necessidades de consumo de 

combustível para transporte de pessoas e carga diversa – madeira, tabaco, pesca – ausência de 

bombas de combustíveis e também falta de presença de autoridades do Estado, se apresentavam 

criadas todas as condições para que a aquisição e comercialização ilegal de combustíveis líquidos 

na província acontecesse porque foram lançadas as actividades da indústria extractiva em vários 

sectores mas não foram criados mecanismos de resposta efectiva em termos de infra-estruturas e 

a presença do Estado em determinados sectores onde a indústria extractiva opera. 
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Parte IV 

4. Caphirizange:  Localização e Factos 

A Localidade de Caphirizange situa-se no Distrito de Moatize na Província de Tete. A tragédia 

ocorreu precisamente no povoado de Mulambe-Ndachira, cerca de 80km da cidade de Tete e cerca 

de aproximadamente 40Km da fronteira de Zobwe (Moçambique)-Mwanza (Malawi). Por 

Caphirizange passa a Estrada Nacional número 7 (EN7). De acordo com o INE (2014) a população 

de Moatize estima-se em 327.43726 o que corresponde a 13.1% do total da população (2,228,527) 

de toda a província de Tete. 

Em termos de habitação, como qualquer povoado nas áreas rurais da província de Tete, a vasta 

maioria das habitações são palhotas (83.1%), que é um tipo de habitação que utiliza materiais de 

construção de origem vegetal e é a forma tradicional de habitação rural. É importante notar que a 

nível da província de Tete, 76.4% de casas são palhotas (INE, 2007, 57). Para o distrito de Moatize 

a situação de habitação é: 

 

 

 

 

 

Para os propósitos deste estudo, detalhes como principais fontes de renda e energia da população 

da Localidade de Caphirizange são indispensáveis para fazermos uma leitura mais realística da 

tragédia. No que tange a renda, a população vive basicamente de agricultura de subsistência e de 

comercialização de seu excedente agrícola. Uns praticam artesanato e alguns jovens fazem 

comercialização de rouba usada, produtos alimentares processados de primeira necessidade e 

bebibas alcoólicas espirituosas tais como Tentação, Knock-Out, Chakuchena27, Gin e outras. 

Embora Caphirizange esteja estratégicamente localizada, a Localidade não está ligada à rede 

                                                           
26 Não estão disponíveis no website do INE dados populacionais dos Postos Administrativos de Moatize, 

nomeiadamente Zobwe, Kambulatsitsi e Moatize. Para fins de referencia o estudo só pode usar os dados do distrito de 

Moatize como um todo. 
27 Knock-Out, Chakuchena fazem parte de bebidas alcoólicas espirituosas com elevato teor de álcool, produzidas 
em Moçambique, mas leva certas termos linguísticos locais para servir de apelativo aos consumidores de cada 
região. São normalmente bebidas de baixo custo e qualquer um pode adquirir. Os preços variam entre 5,00Mts até 
20,00Mts, abaixo do que uma cervaja custa (35,00Mts até 55,00Mts) 

MOATIZE EM 2014 

População       327.437 

Casas com parede de capim     2.524 

Casas com parede maticada     28.559 

Casas com cobertura de capim     40.738 
Fonte: INE (2013). III Recenseamento Geral da População e 

Habitação 2007 
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nacional de energia eléctria e a população usa extensivamente a lenha e carvão vegetal como 

principais fontes de energia. É importante registar que em muitas povoações nas zonas rurais, 

menos de 1 por cento da população tem acesso à energica eléctrica e 85 por cento da população 

em Moçambique depende da biomassa28 como fonte de energia. Existe em todo país fraca rede de 

geradores de energia eléctrica na base de diesel e muitos dos serviços públicos, tais como postos 

policiais, administrações e postos de saúde funcionam sem ernegia eléctrica29 (Ralby, 2016, 45).  

 

4.1. Factos e Versões sobre a Tragédia 

Desde 17 de Novembro até finais de Dezembro 2016, vários orgãos de comunicação social30, 

fontes oficiais31 veicularam informações que dão conta que foram registados dois incêndios 

consecutivos do camião cisterna da marca Mercedes-Benz, com chapa de inscrição SA2565 e 

atrelado LL2829,  pertencente a Empresa Malawiana Walkers Investiments, no Povoado de 

Mulambe Ndachila, Localidade de Caphirizanje, Posto Administrativo de Zobue que fazia trajecto 

Beira – Malawi. Durante o trabalho de campo a população local confirmou os factos. Esses 

incêndios ocorreram na praça do “changanhe32” em Caphirizange no período da tarde nos dias 16 

e 17 de Novembro de 2016.  

A praça de changanhe de Caphirizange é apenas uma das várias praças criadas pelos barões de 

combustíveis ao longo do troço Moatize-Mussacama na EN7 e no troço Moatize-Kambulatsitsi ao 

longo da via férrea (Linha de Sena) para realizar diversos tipos de operações relacionadas 

exclusivamente com combustíveis líquidos. De entre elas de destacam o estacionamento 

temporário dos camiões cisternas que transportam combustíveis do porto da Beira para o Malawi, 

o esvaziamento os combustíveis de tanques cisternas para camionetas previamente preparadas com 

                                                           
28 Carvão vegetail e lenha. 
29 Mozambique Energising Development, 2016. http://endev.info/content/Mozambique. 
30 Jornal Noticias (Novembro, 2016); O Pais, Nov, 2016; Savana, Nov, 2016) 
31 José Mendonça portavoz do Governo Provincial de Tete) http://www.dw.com/pt-002/explos%C3%A3o-de-

cami%C3%A3o-cisterna-no-distrito-de-moatize-faz-dezenas-de-mortos/a-36431238 
32 “Changanhe” é um termo-calão usado na localidade de Caphirizange para significar mistura de combustíveis 

liquidos (diesel-petroleo de iluminação). Pode também conferir o pronunciamento do Lider Comunitário sobre a 

criação/ fundação do local, aqui: https://www.youtube.com/watch?v=7MM2LQVk-EA. Para além de ter sido 

pronunciado pelo informante do video https://www.youtube.com/watch?v=_jRtc34AA8w) que também inclui 

depoimentos da Administradora de Moatize e do Comandante Provincial da PRM em Tete, durante o trabalho de 

campo os informantes em Caphirizange confirmaram o significado do termo “changanhe”.  

http://www.dw.com/pt-002/explos%C3%A3o-de-cami%C3%A3o-cisterna-no-distrito-de-moatize-faz-dezenas-de-mortos/a-36431238
http://www.dw.com/pt-002/explos%C3%A3o-de-cami%C3%A3o-cisterna-no-distrito-de-moatize-faz-dezenas-de-mortos/a-36431238
https://www.youtube.com/watch?v=7MM2LQVk-EA
https://www.youtube.com/watch?v=_jRtc34AA8w
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recepientes com capacidade de armazenar 20 a 200 litros, a mistura de combustíveis (diesel com 

petróleo de iluminação (diesel+petróleo; diesel+petróleo+oleo 90; gasolina-petroleo)33 e 

pagamento pronto, isto é dinheiro físico em somas avultadas que variam entre 500.000,ooMts a 

2.000.000,ooMts numa entrega única (Gopani Infor, 2016). Regra geral, não há espaço de tempo 

para negociações, pois estas são feitas muito antes entre os camionistas com os barões e, estes 

útlimos com os seus trabalhadores. 

Em termos de características, as praças de changanhe não tem nenhuma infra-estrutura, mas os 

locais estão sempre limpos, acessíveis para viaturas e tem uma única entrada e saida. Dependendo 

do volume do negócio, ou seja, disponibilidade de camiões cisternas, a permanência dos 

operadores de combustíveis na praça tem sido breve e em função da capacidade para baldeamento 

de combustíveis. Os guardas das praças que são praticamente os operadores dos barões a nível 

local não permitem que qualquer um se aproxime da praça excepto se tiver algum negócio de 

combustíveis líquidos. Ou seja, negociações sobre as transações devem ser feitas fora do local. 

Quando se vai a praça de changanhe é para efectuar uma das operações descritas e abandonar o 

local até ao próximo cliente camionista e cada um à sua vez.  

Ha várias versões sobre as causas do incidente e registamos as seguintes versões 

Versão I sobre o Primeiro Incêndio 

De acordo com a versão veiculada pelos orgão de comunicação social, o primeiro incêndio ocorreu 

no dia 16 de Novembro de 2016. Relatos de Albertino Guerra, um dos sobreviventes da tragédia 

internado no Hospital Provincial de Tete, disse que “no final da tarde de quarta-feira (16 

Novembro), o camião transportando dois tanques com gasolina foi desviado da Estrada Nacional 

No. 7 para a praça de changanhe na localidade de Caphiridzange acompanhado por uma outra 

viatura de marca Toyota Dyna34, de cor branca, e que na carroçaria azul levava vários recipientes 

de plástico vazios com capacidades que variavam de 20 a 200 litros cada. Com recurso à uma 

moto-bomba (Foto 1) o combustível começou a ser retirado de um dos tanques do camião. Por 

                                                           
33 Um estudo adicional vai ser preciso para verificar em termos técnico científico quais desses combustíveis 
líquidos se misturam e em que quantidades. 
34 Curiosamente, nenhum dos entrevistados durante o trabalho de campo se mostrou aberto para facultar a chapa 
de inscrição dessa viatura. No entanto confirmam que a viatura percente a um cidadão moçambicano conhecido 
por Talibã e que vive em Moatize. 
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causa de um curto-circuito, cujas razões ainda estão por esclarecer, teve início quase que em 

simultâneo o primeiro incêndio, tendo as chamas partido da viatura Toyota Dyna para o tanque do 

camião cisterna (Noticias, 2016). 

Versão II sobre o Primeiro Incêndio 

Uma segunda versão dos factos refere que “quando o camião cisterna já se encontrava na praça de 

changanhe e enquanto decorriam as operações de transbordo do combustível dos tanques do 

camião para a camioneta Toyota Dyna, usando a moto-bomba, o “bwana”35 ordenou aos seus 

homens que fossem recrutadas pessoas para acelerar o processo de transbordo do combustível 

porque a capacidade da moto-bomba era menor. Portanto, tendo sido encontradas as pessoas, essas 

começaram a fazer o trabalho de esvaziamento do combustivel que descarregavam nos recipientes 

plásticos, vulgo bidons, que se encontravam na camioneta Toyota Dyna. Durante essa operação 

simultânea (acção da moto-bomba e humana) aparece um agente da Polícia da República de 

Moçambique (PRM) que procurou negociações com o bwana e o camionista para que fosse pago 

uma parte do valor da transação. Houve desentendimentos entre as partes. O agente da PRM 

procurando assumir a posição de autoridade procurou impedir que os homens que auxiliavam a 

moto-bomba no esvaziamento parassem imediatamente de fazer o que estavam a fazer como forma 

de pressionar o bwana e o camionista a lhe pagarem para que aquela actividade prosseguisse. Visto 

que a táctica não surtiu efeitos, o agente teria disparado um tiro para dispersar os homens. Foi 

desse disparo que ocorre o incêncio que inicia a devorar os recepientes de combustíveis na 

camioneta Toyota Dyna e que imediatamente se alastrou pela moto-bomba e ao tanque que estava 

a ser esvaziado. Enquanto a camioneta ficou completamente queimada, os homens que estavam na 

operação de esvaziamento procuraram desengatar a cabine do camião cisterna. No azâfama, o 

camionista do camião cisterna e o agenta da PRM sumiram do local (GD2, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Bwana significa patrão em lingua ci-nyanja 
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Foto 1: Moto-bomba  

 

Incapazes de debelar o fogo, os envolvidos na operação de esvaziamento do combustível36, 

desengataram a cabine do camião dos tanques, como ilustra a Foto 2, mas não conseguiram fugir 

do local pois a viatura imobilizou-se alguns metros próximo do local do sinistro. Igualmente, foi 

retirada do local a camioneta Toyota Dyna já em estado de carcaça, que poderia servir como umas 

das provas materiais, foi retirada na presença dos membros do conselho comunitário de segurança 

após estes terem recebido algumas quantias monetárias do proprietário da viatura danificada.  

Durante o trabalho de campo os informantes disseram que a camioneta foi transportada por uma 

outra viatura proveniente de Moatize, mas preferiram não identificar a chapa de inscrição  da 

referida viatura receiando represálias. Assim como  o jornal Notícias reportou, os informantes 

confirmaram que a carrinha para onde a gasolina foi inicialmente transbordada é propriedade de 

um cidadão conhecido pelas autoridades policiais, municipais e governamentais de Moatize e o tal 

cidadão é residente na vila de Moatize, no Bairro 12, e que exerce há bastante tempo a actividade 

de venda ambulante de combustível roubado (Picardo, 2017 e outros). 

 
 
 

                                                           
36 Nessa altura o motorista do camião cisterna e as pessoas da camioneta Toyota Dyna haviam fugido do local 

Moto-bomba 
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Foto 2: Desengatando a Cabine                                 Foto 3: “Changanhe” em Caphirizange 

                
Fote: DW Africa37                                                 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_jRtc34AA8w 

 

Versões sobre o Segundo Incêndio 

Versão I sobre o Segundo Incêndio 

O segundo incêndio, portanto o fatídico, é apresentado em várias versões. De acordo com uma 

delas, um dos sobreviventes da tragédia refere que: 

“Começamos a retirar a gasolina por volta das 10 horas do dia 17 de Novembro e, por volta das 16 

horas esvaziamos o tanque todo. Nisso iam chegando mais pessoas. Para aumentar as quantidades 

de gasolina, resolveu-se atacar o tanque que estava a arder. Quando os corajosos conseguiram abrir 

a boca do tanque, já em chamas, espalhou-se um jacto de fogo que atingiu toda a gente nas 

imediações. Vi o meu amigo a cair já com o corpo todo em chamas, o mesmo acontecendo com 

outras pessoas. Era impossível socorrermo-nos uns aos outros”, contou Albertino Guerra (Jornal a 

Verdade38).  

 

 

                                                           
37 DW Africa (https://www.youtube.com/watch?v=PeSHWi1rSek). Confira o desengate nesse video aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=9FlwE2jFZTg 
38 Jornal @Verdade cfr. https://www.facebook.com/JornalVerdade/posts/1273421319346224   

https://www.youtube.com/watch?v=_jRtc34AA8w
https://www.youtube.com/watch?v=PeSHWi1rSek
https://www.facebook.com/JornalVerdade/posts/1273421319346224
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Versões II sobre o Segundo Incêndio 

Uma outra versão diz que o segundo incêndio acontece como consequência da atitude dos agentes 

da PRM, quer o agente afecto em Caphirizange, quer os agentes da PRM idos de Kambulatsitsi 

para Caphirizange por volta de 21:00hrs a 23:00hrs no dia 16 de Novembro . Rezam os factos 

recolhidos durante o trabalho de campo que nas primeiras horas do dia 17 de Novembro de 2016, 

o agente da PRM afecto em Caphirizange se desentendeu com os quatro membros do Conselho 

Comunitário de Segurança (CCS) que ele havia destacado para velar pelos tanques na praça de 

changane. O motivo do desentendimento eram as botijas de combustível que estavam na posse dos 

membros do CCS. O agente apoderou-se das botijas de combustível e foi vender aos comerciantes 

do Povoado de Mawira. Isso provocou fúria dos membros do CCS que achavam que aquele 

combustível era para eles e da própria população que também precisava de tirar dividendos do 

combustível e que não o fizeram naquela noite porque viram vários agentes da PRM, os de 

Kambulatsitsi e os de Moatize, a se dirigirem para aquele local naquele local.  

A percepção da população foi que o agente designado para guarnecer os dois tanques – um que 

havia pegado o fogo e o outro que ainda estava intacto – mas que continha o combustível, estava 

em conluio com os membros da CCS e alguns líderes locais, visto que também se engajaram no 

esvaziamento do combustível naqueles tanques durante a noite de 16 de Novembro. Nesse 

processo a população esteve atenta aos movimentos e o que acontecia aos tanques guarnecidos na 

praça do “changanhe” de Caphirizange.  

Em reacção à atitude dos agentes da PRM, alguns membros da população decidiram também ir 

retirar o combustível na manhã de 17 de Novembro, visto que os agentes, por um lado, por causa 

do desentendimento com os membros da CCS haviam abandonado o local deixando os tanques à 

sua sorte e por outro, também se encontravam em situação duma prática ilegal e ilícita. Portanto, 

se estava perante uma situação em que ninguém  tinha autoridade e legitimidade para desautorizar 

ou reprovar a atitude de quem quer que fosse no acto de esvaziamento do combustível. Ou seja, 

todos se encontravam na condição de ladrões de combustível. E essa percepção foi confirmada 

durante o trabalho de campo quando procuramos perceber junto dos informantes se conheciam as 

acções da PRM e, se tais acções ajudam no combate aos roubos e venda ilegal de combustíveis, 
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cujas respostas estão ilustradas no grafico 2, onde 250 e 204 informantes disseram que não 

conhecem e nem ajudam a combater o roubo de combustíveis.   

Grafico 2: Percepção sobre Acções da PRM 

 

Fonte: Dados do Campo 2016-2017, Chambote, 2017 

Dessa ausência dos agentes da PRM e dos membros do CCS temos como resultado o vai-vem da 

população, como ilustram as imagens do video39. Conta-se que nessa confusão, na tarde do dia 17 

de Novembro, um dos agentes da PRM apareceu e na tentativa de dispersar a população disparou 

um tiro e isso originou o fogo de fora do tanque para o tanque. Isso explica o numero de mortes, 

pois o chão estava molhado de combustível e todos aqueles que se encontravam em volta do tanque 

foram colhidos de surpresa por chamas de fogo que vieram de fora do tanque de combustível 

(Kaphiri, 2016). Ainda, sobre essa mesma versão, algumas pessoas dizem que na altura que iniciou 

o segundo incêndio não havia nenhum agente da PRM. E vários informantes  aventam que alguém 

que estava encharcado de combustivel na faina do vai-vem do esvaziamento do combustível teria 

                                                           
39 https://www.youtube.com/watch?v=-9o-svMeQZw 
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pousado seus recipientes de combustível e acendeu o cigarro para fumar. Foi nessa altura que se 

deu o segundo incêndio (Kaphiri, 2017). 

Versões III sobre o Segundo Incêndio 

Há também duas versões indirectas avançadas sobre o incidente. A primeira, refere que “...foram 

os membros da Renamo. São eles que procuram a todo custo denegrir o governo da Frelimo com 

essas confusões” (Chajo, 2017)40. Essa versão é problemática pois o diferendo Governo-Renamo 

é de longa data e não consta, oficialmente documentado, ter havido alguma ligação de roubo e 

venda ilegal de combustíveis líquidos perpetrados pelos homens armados da Renamo durante as 

denominadas hostilidades militares desde 2013 até Novembro 2016. Ou melhor, não consta ter 

havido troca de tiros em Caphirizange entre as Forças da Defesa e Segurança (FDS) e os 

guerrilheiros da Renamo. Houve sim em Zobwe, Nkondezi e Tsangano, mas nenhum desses estava 

relacionado com o roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos. Após trabalho de campo sobre 

esse assunto, ficou-se com a impressão de que mesmo os camiões cisternas dos transportadores 

malawianos que foram reportados como tendo sido incendiados pelos guerrilheiros da Renamo no 

troço Chimoio-Tete entre 2014-2016, precisam melhor esclarecimento visto que o roubo e venda 

ilegal de combustíveis líquidos envolvendo camionistas é sofisticado. Por isso mesmo, pode ser 

fácil atribuir à guerrilheiros da Renamo os incêndios dos camiões para mascarar o negócio ilegal 

de combustíveis líquidos na zona centro de Moçambique. 

Versões IV sobre o Segundo Incêndio 

A outra, avançada pelos residentes de Caphirizange, diz que são os malawianos que vivem ha 

escassos metros de Caphirizange que tem praticado o roubo de combustíveis líquidos na área pois 

é dificil ter acesso a combustíveis no Malawi. De facto o que separa Moçambique do Malawi desde 

Caphirizange até Zobwe é a Estrada Nacional EN7, numa distância que varia de zero metros (0 m) 

nalgumas partes e, até cerca 5 km aproximandamente, noutras. Os marcos geodésicos são visiveis 

para quem passa na via (EN7). Mesmo isso não sustenta o argumento fugidiu dos informantes em 

Caphirizange. Os alegados malawianos para irem a Caphirizange e roubar combustível é porque 

                                                           
40 Chajo é alto funcionário do Estado no Distrito de Changara e membro do Partido Frelimo. Chajo é pseudónimo para 

proteger a identidade do informante.  
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algum moçambicano os mostrou o caminho. E esse que mostrou o caminho não pode, de maneira 

nenhuma, desculpar-se de sua participação do negócio ilícito, assim como os agentes posicionados 

em Caphirizange. Do depoimento dos entrevistados, fica confirmada a prática de assalto às 

viaturas, mas o roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos ainda deixam áreas de penumbra 

que precisa melhor esclarecimento. 

Do trabalho de campo realizado entre Dezembro de 2016 a Agosto  de 2017, se torna difícil 

estabelecer coerentemente a relação pobreza e tragédia de Caphirizange, pois os povoados onde 

existem praças de changanhe sempre se caracterizaram de pobreza extrema enquanto nas zonas de 

proveniência dos barões na vila de Moatize e vila de Luenha o roubo e venda ilegal de 

combustíveis transformou a vida económica e social de certas pessoas. A população de 

Caphirizange certamente que deseja sair da condição de pobreza a que se encontra. Visto que eles 

não controlam o negócio de roubo e venda ilegal de combustíveis acabam sendo víctimas do 

esquema de que eles apenas são usados dado ao cenário de oportunidades de existência de 

destinatários privilegiados da indústria extractiva. Em Caphirizange como na vila de Moatize, ser 

barão ou ladrão de combustíveis confere um estatuto social de “patrão” porque pode pagar com 

dinheiro fisico as pessoas. Esse é um problema com o qual a sociedade moçambicana precisa de 

lidar nos próximos anos.  

Em termos de evidência material, durante o trabalho de campo não se viu nenhum depósito para 

armazenamento de combustíveis nas casas das pessoas em Caphirizange. Mas na vila de Moatize, 

vila de Luenha, Chitima, Chirodzi, Vila de Songo e Marara existem armazenamento de 

combustíveis em residências em tanques e não simples recipientes de botijas com capacidade para 

20 litros apenas. Igualmente, não se constatou qualquer uso de geradores eléctricos por parte dos 

residentes em Caphirizange. Nem o Posto Policial Local e nem os pequenos comerciantes usam 

energia eléctrica produzida por geradores eléctricos. Por exemplo, antes da tragédia e mesmo 

durante o trabalho de campo não se podia adquirir um refrigerante ou cerveja fresca no local, 

porque não há energia no local. Não se ouviu nenhum barulho de roncar dum motor dum gerador 

eléctrico. Baseando-se nessa constatação podemos colocar uma questão: se ninguém dos residentes 

em Caphirizange usa os combustíveis roubados e vendidos nem para melhorar as suas próprias 

casas, nem adquirem viaturas e nem usam geradores eléctricos para produzir energia para iluminar 

suas residências, confessionar refeições, então para que propósito serve o alegado envolvimento 
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dessa população no roubo e venda de combustiveis em Tete? Para onde vai ou é usado o 

combustível que é roubado e comercializado? Resposta simples é: a população vende. Mas, se 

perguntarmos quem são os compradores do combustível roubado, se torna difícil dar a resposta.  

Igualmente durante o trabalho de campo, os informantes apresentam essa descrição na caixa a 

seguir: 

Caixa 1 

“…alí na praça de Changanhe41, não é qualquer um que lá ia. Quando um camião de combustível 

chega aqui na zona, as pessoas ligam para o boss…. e da vila de Moatize vem camiões com 

bidons de petróleo e as vezes tanques de petróleo e vão para a praça fazer o “changanhe”. 

Durante o “changanhe” só as pessoas do boss e os do camião cisterna ficam na praça. A 

população não pode se aproximar do local. Os camiões entram e sãem do “changanhe” sem 

interferência da população. Isso é assunto bem sabido aqui na zona. Ai onde houve explosão 

não é o único lugar onde se faz misturas. Dizem que ao longo da estrada até Moatize há várias 

entradas para o mato que parecem simples caminhos. São caminhos que terminam numa praça 

de “changanhe”. Dizem que em Changara também tem,…dizem…esse camião que explodiu 

aqui…tudo começou assim também. O camião veio e lá foi para a praça. Depois os camiões do 

boss vieram da vila de Moatize e foi aquilo que aconteceu. 
 Fonte: Informante em Caphirizange, Dezembro 2016 

Em resposta a uma pergunta feita pela jornalista da DW, sobre quem provocou o incêndio, Víctor 

Marrão afirmou que “…não, não. Não foi a população que mandou parar o camião…”42, embora 

ele reconhecesse que práticas de assalto a camiões de carga de produtos que não fossem 

combustíveis sejam frequentes na localidade de Caphirizange. Mas para o caso em análise, a 

questão de roubo e venda ilegal de combustíveis em Tete, concretamente nas bermas das estradas 

ou casas de particulares em Moatize, Changara, Cahora Bassa, Marara, Doa e cidade de Tete  é 

uma prática recorrente que, aparentemente, os agentes da Lei e Ordem não conseguem travar43.  

Ao roubo e venda ilegal de combustíveis em Tete se acrescenta o armazenamento ilegal e 

manuseamento perigoso de combustiveis líquidos nos locais onde decorreu o estudo. No caso da 

vila de Moatize, 102 dos entrevistados afirmaram que os bairros 25 de Setembro, bairro 12, são 

áreas que contêm maior número de depósitos privados de combustíveis líquidos. Os tais depósitos 

                                                           
41 Código linguistico dos intervenientes na mistura de combustiveis liquidos: gasolina é mistutado com querosine  
42 Víctor Marrão é fotógrafo residente da cidade de Tete. Fez essa afirmação em resposta as perguntas feitas pela 

jornalista da DW Africa na gravação neste, aqui: (https://www.youtube.com/watch?v=PeSHWi1rSek). 
43 Folha de Maputo. Confira aqui: https://noticias.mmo.co.mz/2017/03/tete-cidadao-baleado-num-suposto-roubo-de-

combustivel.html#ixzz4gmTDTsJC 

https://www.youtube.com/watch?v=PeSHWi1rSek
https://noticias.mmo.co.mz/2017/03/tete-cidadao-baleado-num-suposto-roubo-de-combustivel.html#ixzz4gmTDTsJC
https://noticias.mmo.co.mz/2017/03/tete-cidadao-baleado-num-suposto-roubo-de-combustivel.html#ixzz4gmTDTsJC
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estão instalados nos quintais dos barões de combustíveis colocando em permanente e impotente 

estado de alerta aos vizinhos residentes sobre erupção de incêndios nas zonas residenciais. Sobre 

o manuseamento, o perigo é similar, pois a forma como os combustíveis são manuseados, quer nos 

depósitos ilegais ou legais nas residências em alusão, quer nos processos de transbordo ou 

esvaziamento, não obedece nenhuma regra de saúde e segurança. Das 262 pessoas entrevistados e 

que se dedicam à prática de roubo e venda de combustíveis sob encomenda dos barões não usam 

nenhum equipamento de protecção e estes se propõem a remover qualquer dificuldade humana, 

incluindo matar, caso haja tentativas de criar dificuldades no trajecto do roubo de combustíveis 

nas empresas operacionais das mineradoras, ou nas praças de changanhe espalhadas ao longo da 

estrada nacional, quer no troço Changara-Tete; ou no troço Moatize-Mussacama; ou ainda ao 

longo da linha férrea Moatize-Kambulatsitsi; e no troço Kilomento 18-Chitima e outros (GD2, 

2017). 

4.2. Discurso e Politização da Tragédia 

Por causa do número de pessoas que morreram no local e das vitimas das queimaduras as atenções 

das pessoas, a declaração pelo Governo do luto nacional, os pronunciamentos à sabor politico, e 

as reportagens dos órgãos de comunicação social influenciaram percepções e análises preliminares 

sobre a tragédia de Caphirizange, pois as mensagens se cingiam mais em torno da pobreza como 

factor por detrás da acção do alegado envolvimento da população em resposta à dois estímulos que 

foram (i) o primeiro incêncio de um dos tanques do camião cisterna e da camioneta Toyota Dyna, 

cujo fumo atraiu a atenção da população de Caphirizange ao local do sinistro e, (ii) a percepção da 

população da falta de autoridade moral dos agentes da PRM , dos líderes locais e dos membros do 

Conselho Comunitário de Segurança (CCS) encarregues de proteger o camião cisterna sinistrado 

após o incêndio da primeiro tanque do camião e a retirada da carcaça da camioneta Toyota Dyna 

do local desobedecendo as ordens do Comando Distrital da PRM em Moatize.  

Dados esses factos, o que aparece à primeira vista como causas da tragédia tem sido, primeiro, 

procurar  atribuir as causas da tragédia às condições de pobreza da população de Caphirizange. 

Quer dizer as vítimas que sofreram directa e indirectamente das chamas do combustível estavam 

a roubar por causa da pobreza. Essa percepção está patente no Informe do Chefe de Estado sobre 

o Estado da Nação apresentado na Assembleia da República no dia 19 de Dezembro de 2016, onde 

o Presidente da República afirma categoricamente que “... o que matou esses nossos irmãos é a 
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pobreza” (Nyusi, 2016). Explicado de outra forma significa que a população foi vítima de seu 

próprio acto, por se ter acolhido ao local onde se encontrava o camião cisterna e participado no 

esvaziamento ilegal do combustível para posterior venda. Seguindo esse raciocínio – se é pobre 

então roubar é a solução. Então, pode-se concluir que por causa de práticas de assalto e roubo aos 

camiões de víveres que ocorrem na zona (caracol) de Caphirizange, a população que morreu no 

incéndio estava em mais uma incursão usual de roubo como mecanismo de resposta à sua condição 

de pobreza.  

Embora se reconheça, de alguma forma a pobreza como um dos factores indirectos, essa conclusão 

é errônea porque, primeiro, não distingue os assaltos e roubo de camiões transportando víveres ou 

produtos diversos com o roubo e venda ilegal de combustíveis. O modus operandi de assaltos e 

roubo aos camiões em movimento com produtos diversos (cfr. Secção 4.3 deste trabalho) é 

diferente do  modus operandi de roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos, quer no porto da 

Matola; no troço ferroviário Chokwe-Chicualacuala, no porto da Beira, no porto de Nacala e em 

Tete.  Segundo, essa conclusão ignora que o camião cisterna que ardeu não foi desviado para a 

praça de changanhe pela população44, mas sim por um sistema organizado de roubo de 

combustíveis líquidos que controla a cadeia de combustíveis líquidos desde as fontes até ao destino 

final, cujas operações são antecedidas de negociatas a outros níveis e não em Caphirizange. 

Terceiro,  a população não estava presente inicialmente quando as acções de esvaziamento do 

camião cisterna para as camionetas idos da vila de Moatize para Caphirizange concluiram com 

sucessos o esvaziamento de outros camiões cisternas que por sinal teriam passado pela praça de 

changanhe em Caphirizange no dia 16 de Novembro.  

Como já foi feita menção neste trabalho, práticas de provocar acidentes aos camiões para posterior  

assaltos e roubo a camiões que transportam produtos alimentícios, ou práticas de roubo a camiões 

sinistrados acontecem tanto em Luenha (Changara) como em Caphirizange (Moatize) ou outros 

cantos de Moçambique. Embora essas práticas podem ser explicadas relacionando-as com a 

pobreza, as mesmas não podem ser justificadas de forma plausível à luz da pobreza. 

Diferentemente dessas práticas, o processo de roubo e venda ilegal de combustíveis é bem 

complexo, mais elaborado, organizado e envolve pessoas que não são pobres mas sim “poderosas” 

                                                           
44 Na secção de factos e versões estão descritas as circunstâncias e os detalhes como a população de Caphirizange 
acedeu ao local e porque. 
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e o trabalho de campo revela que há fortes indícios de suspeitas de envolvimento de políticos, 

funcionários e agentes do Estado e alguns membros agentes da PRM. Todavia, essas alegações 

carecem de uma investigação mais aprofundada e circunstaciada e não parte do escopo do presente 

estudo. Dois episódios narrados pelos entrevistados sustentam essa posição.  

O primeiro, se refere a frequência de incêndios, no período em estudo, que ocorrem nos quintais 

transformados em depósitos de armazenamento, manuseamento e venda de combustíveis, nos 

bairros da vila de Moatize, nomeadamente o Bairro 12,  Bairro 25 de Setembro e outros pontos da 

vila. Os incêndios nos quintais/ depósitos de combustíveis são frequentes e o mais recente ocorreu 

em Maio de 2017. Independentemente se os proprietários dos quintais/depósitos tem licenças45 ou 

não de armazenamento e comercialização de combustíveis líquidos, há um mínimo aceitavel nos 

termos da legislação nacional em termos de locais de armazenamento, manuseamento e venda de 

combustíveis guarantindo a saúde e segurança publicas. Esses incêndios para além de vítimas 

humanas – uma criança morreu na EPC de Mawiria em Maio de 2017 -, provocam poluição 

ambiental, danos materiais avultados aos vizinhos, como foi o caso da casa da mãe do Deputado 

da Assembleia da República, Juliano Vitória Picardo, que ficou danificada pelas chamas do fogo 

do combustível que ardeu. Segundo Picardo, apresentou o caso à justiça e foi reclamar junto das 

autoridades municipais, governamentais e policiais em Moatize sobre o caso mas a situação de 

depósitos de combustiveis nos quintais continua como se nada de anormal estivesse a acontecer.  

O segundo, se refere a bloqueios do trabalho dos órgãos de comunicação social. Só os poderosos 

é que podem bloquear e impedir o trabalho de jornalistas. Há relatos de que os órgãos de 

comunicação social são física e psicologicamente violentados quando tentam cumprir com o seu 

dever de recolher material informativo sobre os incêndios aos depósitos de combustíveis nas 

residências dos presumíveis barões de combustíveis. Por exemplo, na tarde do dia 8 de Agosto de 

2017, num encontro de reflexão sobre o roubo de combustíveis com um grupo de 12 jornalistas na 

cidade de Tete, alguns partilharam situações de agressões físicas e psicológicas que sofreram 

quando tentavam cobrir um incêndio na vila de Moatize. A dado passo um deles disse: “me precavi 

e desci da viatura já com a camera em punho filmando. Havia agentes da PRM no local e me senti 

                                                           
45 Alguns informantes confidenciaram-me que alguns dos barões de combustíveis já tem licenças de compra e 
venda de combustíveis o torna dificil acusa-los pelo florescimento de roubo e venda ilegal de combustíveis em 
Tete 



 

74 
 

seguro. Me concentrei para filmar o incêndio, eis que sinto uma mão nas minhas costas a me proibir 

que eu fizesse a cobertura do sinistro. Quando me viro, nenhum agente da PRM estava no local. 

No mesmo instante apareceram mais de três jovens fortes e se juntaram ao primeiro a ameaçar 

destruir a camera se eu continuasse a filmar. Nisso aparece um agente a dizer “não façam, deixem 

ele ir embora”. Logo, me apercebi que algo estava errado e tive que imediatamente recolher-me a 

viatura e pôr-se a andar” (GD, II).   

Tabela : Incêndios em Moatize de 2013-2017 

Local No. de Incêndios nos 

Quintais/Depósitos de Combustíveis 

Ano 

Bairro 12 3 2013-2014 

2 2016 

Bairro Tsanha Bodzi/ 

EPC Mawira 

2 2016 

1 2017 

 

Portanto, a tragédia de Caphirizange deve ser analisada fundamentalmente na perspectiva de 

autores morais que enformam o sistema sofisticado de roubo e comercialização ilegal de 

combustíveis para que seja evitada a camuflagem duma realidade estrutural por aquilo que parece 

ter sido um mero acidente. Igualmente, há fortes indícios de suspeitas que alguns empresários com 

licenças de compra e venda de combustíveis usam com frequência e na maioria dos casos para 

aquirir legalmente o petróleo de iluminação (querosine) que a aquisição legal de diesel e gasolina. 

Portanto, “eles vão ao porto ou as bombas adquerir o petróleo em grandes quantidades para a 

posterior mistura ou com diesel ou gasolina. As misturas são feitas ou nas suas residências deles 

ou nas praças de changanhe. Por isso, não basta controlar os cães, é preciso controlar o dono dos 

cães também” sentenciou outro jornalista. 

Durante o trabalho de campo o estudo constatou dois factos que merecem atenção. Primeiro, é o 

pronunciamento dos informantes,  262 dos quais sao vendedores operadores ilegais (uns 

trabalhadores dos barões, outros por conta própria) entrevistados de 7-17 Agosto 2017, que 

afirmaram que “com o roubo e venda ilegal de combustíveis a vida deles melhorou, construiram 

casas de alvenaria, compraram carros...”, como ilutras o grafio 3 a seguir: 
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Grafico 3: Impacto do Roubo e Venda Ilegal de Combustivel para Vendedores 

 

Diferentemente desses benefícios que resultaram do roubo e venda de combustíveis, não se pode 

observar nenhuma melhoria nas condições de vida da população de Caphirizange que 

alegadamente é tida como fazendo parte dos ladrões de combustíveis líquidos. Se a finalidade dos 

ladrões de combustíveis líquidos é melhorar as suas respectivas condições de vida, nesse caso sair 

da pobreza para outro nível melhor e, havendo tais ladrões em Caphirizange, comportar-se-iam 

como os 262 indivíduos que foram respondentes deste trabalho. Por isso, há necessidade de melhor 

estudo para aferir, os porquês dessa diferença de objectivos de um grupo de ladrões de 

combustíveis e com os de um alegado outro grupo, nesse caso a população de Caphirizange.  

Segundo, a população de Caphirizange vive de agricultura e venda de excedente agrícola e há 

feiras semanais em Caphirizange onde se pode ver a comercialização de excedente agrícola, peças 

de artesanos como cestos, baldes, cadeiras, lenha, carvão vegetal. Não excluio a hipótese de um e 

outro residente de Caphirizange estar envolvido no negócio de combustíveis. Creio que o fazem 

mais como trabalho a mando dos barões de Moatize ou de Tsangano. Durante o trabalho de campo 

que coincidiu com o dia da feira comercial46 em Caphirizange, os combustíveis líquidos (diesel e 

                                                           
46 A feira comercial de Caphirizange foi visitada 32 vezes de Dezembro 2016 até primeira quinzena de Agosto 2017 
durante a recolha de dados. 
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gasolina) não constavam entre os produtos comercializados pela população. Pode ser que essa 

situação esteja condicionada pela tragédia. Mas os informantes locais e da vila de Moatize 

asseguraram ao autor que nos dias das feiras comerciais em Caphirizange os combustíveis líquidos 

não fazem parte da mercadoria comercializada. A venda de combustíveis líquidos ocorre nas 

bernas da EN7 e nas praças de changanhe. Curiosamente, durante esse período foi observada a 

venda de combustíveis líquidos (diesel e gasolina) nas feiras comerciais nos mercados da sede do 

distrito de Tsangano e na Vila Ulongwe em Angónia. Analisado o assunto e sustentado com 

observações durante 8 meses de trabalho de campo, o discurso da pobreza acaba não tendo 

sustentação robusta para explicar e justificar a tragédia de Caphirizange. 

Outras explicações mais politicizadas indicam que a população foi colhida daquele infortúneo e 

naquele local porque o governo da Frelimo não faz nada (Carvalho, 2016)47. Esse argumento, 

também se apresenta problemático e até deslocado, porque Caphirizange não é o único local em 

Moçambique e Tete em particular que se caracteriza por pobreza. Não é verdade que o facto de 

haver povoações a viveram em condições de pobreza, essa pobreza as tenha transformado em 

ladrões. E mais, o rítmo de desenvolvimento sócio-económico das zonas rurais de Moçambique, 

embora a pobreza seja uma realidade em Caphirizange, segue o curso de prioridades definidas pelo 

governo do dia no Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 e respectivo orçamento, instrumentos 

que os partidos políticos da oposição com assentos na Assembleia da República (AR) se orientam 

para fiscalizar as acções do governo da Frelimo.  

Embora fosse importante como membro da AR apontar a questão da pobreza, o momento do 

pronunciamento foi infeliz, porque não se conhece a acção política dos partidos de oposição nem 

em Luenha (Changara) e em Caphirizange (Moatize) a sensibilizar as populações a abandorarem 

práticas ilícitas de roubo e assalto a viaturas no período da noite. Quer em Luenha quer em 

Caphirizange, como em qualquer outra povoação, não é só a pobreza o que se pode observar. 

Observa-se também o esforço e trabalho honesto da maioria da população a comercializar nas 

                                                           
47 Geraldo de Carvalho é membro sénior do Partido Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e Deputado da 

Assembleia da República de Moçambique pela bancada do MDM. Ele fez esse pronunciamento em Novembro de 

2016 durante uma visita que membros de seu partido efecturam a localidade de Caphirizane numa acção de 

solidariedade as vitimas da tragédia. Nesse dia os membros do MDM viram sua contribuição em víveres as vitimas 

da tragédia ser rejeitada pelos líderes locais a despeito de que não tinham autorização do governo do distrito para 

receberem os bens de outros partidos. Essa informação foi captada numa reportagem da emissão televisiva do Grupo 

Soico ou geralmente conhecido por STV. 
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feiras semanais excedentes agrícolas, peças de artesanos, lenha, carvão vegetal e outros bens e não 

necessariamente combustíveis líquidos roubados. Portanto, o discurso de que “o governdo da 

Frelimo não faz nada” não pode ser relacionado nem com as causas da tragédia e muito menos 

com a conduta de indivíduos na prática de actos de roubos. Ou por outra, roubar é um dos vícios 

que qualquer sociedade tem e não cabe apenas ao governo do dia combate-lo ou erradica-lo. Esse 

deve ser trabalho de todos e dos partidos políticos de oposição inclusive.  

Nesse caso, quer o governo como gestor do Estado usando a lei e as instituições que velam pela 

lei e ordem, quer a sociedade em geral, incluindo partidos políticos e OSC têm o dever de promover 

bons usos e costumes, porque as pessoas não roubam só porque são pobres. Os ricos também 

roubam. Talvez a única diferença entre os ladrões pobres e ladrões ricos é que os ladrões ricos, 

como esses que promovem o roubo e comercialização ilegal de combustíveis, e tantos outros, 

raramente ou nunca estão armadilhados em tragédia como a de Caphirizange. 

Uma outra versão da politização das causas da tragédia foi apresentada por um membro do Partido 

Frelimo que disse “aquela situação aconteceu porque são membros da oposição que querem 

manchar o partido no poder. Iniciaram com essas incursões há muito tempo e quando o governo 

age eles se refugiam no Malawi” (membro da Frelimo, 2017). Esse argumento não explica 

absolutamente nada e nem pode ser tomado em conta, porque desde 2013-2015 que houve ataques 

e confrontações militares no distrito de Moatize entre as forças governamentais e membros 

militares (ex-guerrilheiros) da Renamo, o palco das operações tem sido em Nkhondezi no Zobwe 

e em Tsangano. Salvo erro, até aqui, nunca foi feito alguma referência às incursões dos ex-

guerrilheiros da Renamo no roubo de combustíveis líquidos em Caphirizange, Nkondedzi, 

Tsangano. Sabe-se, sim, que os confrontos militares estavam na origem das querelas sobre  o 

desarmamento compulsivo encetado pelo governo desde 2013 e também por causa dos resultados 

das eleições gerais de 2014 (Freedom House, 2016, 2).  
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Ainda sobre a politização há um disparate académico que é avançado por Dany, M. Ralby (2016, 

50); 

“....it may be that Renamo fighters will engage in more systematic theft of fuel, 

predominantly diesel, to run their operations, or smuggle large quantities to finance their 

campaigns48.” 

O extracto acima está destacado no trabalho do Ralby e ele tenta absolver-se acrescentando 

“….While there is no verifiable evidence of such moves on the part of Renamo, they are not out of 

question”. (idem, 50)49. É disparate este posicionamente porque, primeiro, Ralby ignora que a 

Renamo sempre operou como guerrilha e sem veículos motorizados de guerra que exigissem 

quantidades avultadas de consumo de combustíveis líquidos, situação que tenha ou tem acontecido 

noutros cantos de Africa como são os casos da Somália, Sudão do Sul ou Mali onde os guerrilheiros 

rebeldes possuem viaturas de combate. Possuir viaturas de combate que depende de combustíveis 

líquidos para o seu uso, pode ser uma limitante para uma guerrilha que sempre precisou de zonas 

montanhosas sem estradas como Gorongosa ou Tsangano para se proteger e se movimentar a pé 

ou no mínimo apenas de motociclos numa altura em que apoiantes à guerra são escassos em 

Moçambique.  

Segundo, porque a aceitação da Renamo nas zonas rurais não está em função de dinheiro, ou seja, 

compra de legitimidade através do espólio da guerra – até porque a Renamo não parece ter-se 

enveredado por essa via durante a guerra dos 16 anos, talvez porque não tinha recursos para o 

efeito. As operações da Renamo, quer durante a guerra dos 16 anos, quer a guerra dos 16 meses, 

ironicamente têem sido caracterizadas ou conotadas com atrocidades que com beneficiências as 

populações ou  co-optação via provisão de serviços como era o caso da guerra liderada por Jonas 

Savimbi. A Renamo usou e usa mais a consciencialização sobre as assimetrias regionais, no 

contexto da privação real e relativa (Gurr, 1999). Sou de opinião que a Renamo, à luz da actual 

                                                           
48 “…talvez os guerrilheiros da Renamo venham a pratcicar actos sistemáticos de roubo de combustível, 
predominantemente diesel para sustentar suas operações ou contrabandear grandes quantidades para financiar 
suas campanhas” – tradução livre feito pelo autor deste trabalho. 
49 “... embora não há evidências que sugiram essas práticas por parte da Renamo, elas não estão fora da questão” 
– tradução livre do autor. 
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querela política, justificado em termos de descentralização administrativa-financeira e 

desconcentração do poder, tenha mais a pretensão de abordar a questão dessa privação relativa 

(assimetrias regionais) por via de sufrágio universal que vem prosseguindo desde 1994, 

exceptuando as eleições municipais de 2014, que necessariamente a questão de descentralização e 

desconcentração do poder.  

Terceiro, embora os guerrilheiros da Renamo tenham atacado mais de 3 vezes os comboios da 

empresa mineradora Vale Moçambique transportando carvão coke ido de Moatize para o porto da 

Beira, não há relatos que a Renamo desviou as toneladas do tal carvão para a venda, ou que tenha 

drenado os combustíveis líquidos das locomotivas desses comboios. No entanto, dos 262 

operadores e vendedores ilegais de combustíveis líquidos em Tete, 200 afirmaram que parte do 

combustivel que vendem são fornecidos por outros operadores que fazem o esvaziamento das 

locomotivas no troço Moatize-Kambulatsitsi. E nenhum desses informantes deste estudo foram ou 

são membros da Renamo. 

Quarto, a questão de roubo e comercialização ilegal de combustíveis líquidos em Moçambique, 

Tete em particular, assenta num esquema sofisticado para enriquecimento ilícito e esse tal esquema 

não parece condescender-se nem com o retorno à guerra e nem com a privação dos que engendram 

o roubo e venda ilegal de combustíveis . Portanto, se os clientes principais de combustíveis 

roubados são os madeireiros, os operadores turisticos e da pesca semi industral na albufeira de 

Cahora Bassa, os transportadores de tabaco e de passageiros, que interesses eles teriam em 

colaborar com um cliente (Renamo guerrilheira) que vai impedir o negócio deles?  

Quinto, não parece provável que a Renamo, representada na AR, se arisque a ter uma outra 

qualificação, por exemplo, “uma Renamo barão de combustíveis líquidos” que aquela de que é 

conhecida50 e que de certa forma parece se orgulhar dela “uma Renamo guerrilheira, com armas e 

que quando levanta as armas obriga o governo a sentar-se na mesa das negociações. Não creio que 

a Renamo queira trocar essa áurea de oposição “viril” para se tornar oposição “vilã/ vagabunda”. 

Portanto, das constatações do trabalho de campo, o estudo indica que apesar da questão da pobreza 

ser uma variável a considerar, é preciso, para o caso em apreço, coloca-la de lado como uma das 

possíveis explicações sobre as causas do incidente de Caphirizange, ou seja isolar a variável 

                                                           
50 Desestabilizadora e praticadora de atrocidades 
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“pobreza”, pois o facto de alguém ser pobre não significa necessariamente ser ladrão. Apesar de 

haver ocorrências sistemáticas de roubo e assalto aos camiões de carga em Luenha (Changara) e 

Caphirizange (Moatize) é preciso distinguir e separar as coisas: assalto e roubo aos camiões de 

carga diversa de roubo e venda ilegal de combustíveis.  

Enquanto não há evidências de que os assaltantes aos camiões de carga são as pessoas que vivem 

em Caphirizange, ou que a pobreza transformou a população em ladrões, o estudo considera que a 

população de Caphirizange é vitima de acção criminosa dos barões de combustíveis líquidos. As 

condições de vida e os bens adquiridos pelos operadores/ vendedores ilegais de combustíveis 

residentes na vila de Moatize, concretamente: Bairro 1° de Maio, Bairro Liberdade, vulgo 

Nthumba, Bairro 25 de Setembro, Bairro Bagamoyo, Unidade n°4; Luenha, sede distrital de 

Changara; vila de Chitima, Tsangano, Angónia e outros pontos revelam que há fortes indícios de 

haver enriquecimento na base de roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos. Interessante que 

nenhum barão de combustível e nem os seus colaboradores directos pereceram na tragédia de 

Caphirizange e eles continuam a conduzir o negócio normalmente e reposicionando-se agora com 

licenças de compra e venda de combustíveis líquidos51. Igualmente, é preciso colocar de lado 

justificações politicizadas como “o governo não faz nada” (MDM, 2016), ou que “são membros 

da oposição” (Frelimo, 2017), ou porque a Renamo vai roubar combustíveis (Ralby, 2016), pois 

estas justificações não ajudam nem a explicar o incidente e muito menos a indicar caminhos como 

o Estado deve corrigir o erro e como a sociedade, sobretudo empresarial, se deve posicionar para 

extirpar a distorção do mercado de combustíveis líquidos em Moçambique  

Portanto, para fazer uma análise mais cuidada é preciso trazer à análise outros factores 

interelacionados, entre os quais destacamos: (i) fonte e destino de combustíveis roubados e 

comercializados ilegalmente; (ii) formas e mecanismos de roubo e comercialização de 

combustiveis; (iii) políticas e estratégias do governo para a responsabilização dos que praticam o 

roubo e a comercialização ilegal de combustíveils, com particular enfoque para o papel das 

autoridades da lei e ordem (PRM) e os tribunais e, (iv) o papel das OSC no processo de construção 

de Estado baseado na observância e cumprimento das lei. Esses elementos, embora não sejam 

                                                           
51 De 17 de Novembro de 2016 até Outubro de 2017 observa-se construções de Postos de Abastecimento de 
Combustíveis 
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exaustivos, podem estar entre os mais prováveis factores que podem explicar as causas da tragédia 

de Caphirizange. 

 

4.3. Práticas Ilícitas Enraizadas: Luenha e Caphirizange 

Ao longo da Estrada Nacional um conjunto de práticas ilícitas realizadas à luz do dia e durante a 

noite estão bem enraizadas, conhecidas e generalizadas em Tete. Das práticas ilícitas realizadas à 

luz do dia, para além da venda ilegal de combustíveis que analisamos em detalhes mais adiante, 

é, por um lado, a venda de espinhosas a berma das estradas por senhoras aos camionistas como 

ilustram as fotos 4 e 5 que foram captadas em Janeiro de 2017 na estrada no troço Moatize-

Caphirizange e Changara-Cidade de Tete. 

 
Foto 4: Venderoras de Espinhosas                 Foto 5: Camião aparelgado de espinhosas 
 
, ou por outro, a implícita resignação de camionistas, perante os factos, a adquirirem arrame 

tigre/farpado nos pontos de carregamento para protegerem a sua carga dos assaltantes de Luenha 

e Caphirizange, como ilustras a Foto 6.  
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Foto 6: Camião com Arrame Tigre 

 
Imagem captada na Vila de Moatize 2015/2016 – autor desconhecido 

 

Ou ainda, a falta de estranheza, por parte das entidades da lei e ordem  em Tete, pelo facto de os 

camiões de carga se apresentarem durante o trânsito – nos postos de controlo policial em Luenha, 

Km18, cidade de Tete, vila de Moatize, em Mboza), parcial ou completamente protegidos, quer 

por arrame tigre, quer por espinhosas, sugere haver complacência ou implícita aceitação dos 

agentes da lei e ordem em Tete que os camiões de carga sejam aparelhados ou de espinhosas ou 

arrame tigre para impedir ou dificultar os ladrões. Ou seja, não se apresenta como situação normal 

proteger camiões de carga com espinhosas e arrame tigre noutras províncias de Moçambique. 

Curiosamente os camiões de carga, como ilustra a foto 6 transitam nas estradas principais da 

província de Tete, incluindo a cidade de Tete e vila de Moatize nessas condições à luz do dia. Para 

ilucidar o ponto, os camiões que fazem o trajeto Beira-Malawi e vice-versa; Beira-Zambia e vice-
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versa e, Zimbabwe-Malawi e vice-versa passam por vários Postos de Controle da PRM) e Polícia 

de Trânsito (PT) em permanência 24/24 horas, desde a de Luenha na sede do distrito de Changara, 

a de Km18 no cruzamento para Cahora Bassa com a presença da PRM/PT 24/24 horas, cidade de 

Tete e vila de Moatize, particularmente o Posto de Controle de Mboza, igualmente com a PRM/PT 

24/24 horas. Portanto, o enraizamento dessas práticas em pleno dia denunciam alguma fragilidade 

de como as autoridades governamentais e policiais lidam com subtilezas do empreendedorismo 

ilícito, resignação dos camionistas e retro-alimentação do negócio que não devia haver e a 

complacência da policia e sociedade perante práticas ilícitas camufladas ou justificadas em nome 

da pobreza como se imputou errôneamente as causas da tragédia de Caphirizange. Mesmo com 

essas práticas ilícitas, o argumento de que a pobreza não justifica o roubo continua válido. Nem 

toda população em Luenha ou em Caphirizange rouba, assalta camiões e são comerciantes ilegais 

de combustíveis. Na verdade, a tragédia de Caphirizange não resulta da acção da pobreza, mas sim 

resulta do negócio de “ricos” em convivência com alguns agentes da lei e ordem. 

Das práticas ilícitas que ocorrem no período nocturno são os assaltos aos camiões de carga, cujos 

pontos críticos são as subidas após a ponte do rio Luenha em Changara e a de Caphirizange em 

Moatize. Quanto a subida de Luenha, esta situa-se há aproximadamente 2kms da sede do distrito 

de Changara onde existem um Comando Distrital da PRM e um Controle da PRM/PT para as 

viaturas que circulam de Manica para Tete ou vice-versa. Quanto a subida de Caphirizange, que 

dista aproximadamente a 1.5km do Posto Policial local, a situação é extremamente crítica, pois os 

ladrões e assaltantes de viaturas usam (i) pedras grandes para bloqueiarem a estrada, ou (ii) 

material escorregadio preparado na base de quiabo meio cozido e esmagado, ou sabão esmagado 

com água para provocar acidente rodoviário. Um dos informantes, durante o trabalho de campo 

disse: 

“Essas práticas são bem conhecidas em Tete. É extremamente perigoso conduzir e fazer as subidas 

de Luenha e Caphirizange durante a noite porque os ladrões ou colocam grandes pedras na estradas 

para forçar os automobilistas a reduzir a marcha das viaturas, ou colocam material escorregadio 

para os camiões derraparem e eles assaltarem a carga. Isso não é de hoje...” afirmou Camionista 

VM52.  

                                                           
52 VM foi entrevistado no dia 27 de Março no distrito de Doa e solicitou o anonimato. O VM é camionista desde 2006. 

Iniciou a transportar cargas como generos alimentícios (cereais, oleo, feijos, arroz e outros) da Beira para Zambia e 
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No mesmo diapasão, um alto funcionário público da província de Tete afirmou que: 

“...sem me aperceber do perigo caí numa das investidas dos assaltantes de Caphirizange quando 

regressava do distrito de Angónia. Era por volta das 18:00hrs. Tentei contornar as pedras grandes 

mas a minha viatura acabou se embatendo numa outra pedra. A viatura se imobilizou e um grupo 

de homens de meia idade apareceram. Sem me aperceber solicitei ajuda deles para pedir socorro 

ao Posto Policial local. Me perguntaram onde trabalhava. Na minha aflição expliquei-lhe e disse-

lhes que tinha urgência de chegar a cidade. Quando souberam quem eu era se ofereceram para me 

proteger até que apareceu o socorro de meus colegas da cidade de Tete. Quando lhes contei do 

sucedido ficaram arrepiados e questionavam como é que havia escapado. A partir desse dia passei 

a evitar fazer-se a estrada via Caphirizange a noite”.  

Um outro informante que também passou por circunstâncias similares teve o azar de ser espancado 

e para além de perder um dos olhos, perdeu toda a carga que levava53. A essas práticas se 

acrescentam as invasões e roubos de combustíveis à luz do dia, assim como de noite às empresas 

mineradoras em plenas operações de extração de carvão. Rouba-se combustíveis nas máquinas em 

funcionamento, nas locomotivas e também desvios em conivências com os operadores de máquina 

durante a troca de turnos, seja de dia ou de noite.  

Das práticas ilícitas aqui referidas, os informantes nos 7 locais afirmaram que a questão de de 

roubo e venda ilegal de combustiveis deve ser separada da prática de roubos e assaltos a camiões 

que transportam produtos alimentares como arroz, farinha, milho, óleo de cozinha, feijão e outros, 

porque o assunto de combustível tem sido bem gerido e controlado pelos barões de combustiveis. 

A movimentação de camiões cisternas transportando combustíveis tem estado sob olhar atento e 

cortejo dos barões de combustíveis desde o porto da Beira até o Malawi ou Zambia. Salvo raros 

casos, em que os problemas mecânicos dos camiões resultam em acidentes, os camiões cisternas 

transportando combustíveis não são assaltados quando estão em movimento como tem acontecido 

com os camiões de outro tipo de carga e os alegados acidentes tem sido perpetrados por próprios 

camionistas54 quando esses encontram uma oportunidade de venderem todo o combustível duma 

                                                           
Malawi. De 2010 até a data da entrevista o VM transporta combustíveis do Porto da Beira quer para Zambia e para 

Malawi 
53 O episósio ocorreu em 2014 e foi relatado pelo esposo vítima que por sinal também era um alto funcionário do 

Estado em Tete 
54 Um dos informantes disse que em 2009, um camionista moçambicano, transportador de combustíveis líquidos, 
após sair do Porto da Beira com dois tanques cisternas de gasolina para Zambia, decidiu vender para um comerciante 
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única vez e sem condições de (i) repor a quantidade por um outro combustível e (ii) sem selo 

original.  Embora os informantes tenham confirmado a existência de práticas de roubo e assalto a 

camiões de carga de víveres,  o estudo constatou que os acidentes dos camiões cisternas ou desvio 

destes para transbordo de combustíveis tem sido negócios de “ricos” e não de “pobres”. Neste 

ponto aqui, os factos e constatações no campa revelam mais uma vez que a tragédia de 

Caphirizange não resulta da pobreza, mas sim do actos dos não pobres que se beneficiam do 

negócio ilegal dos combustíveis.  

 

4.4. Há relação entre a Tragédia de Caphirizange e Indústria Extractiva? 

À primeira vista, a tragédia de Caphirizange aparece difícil de relaciona-la com a indústria 

extractiva (IE) em Tete, concretamente, (i) a mineração de carvão nos distritos de Moatize e 

Marara; (ii) a exploração e extração da madeira em quase todos distritos da província de Tete e 

(iii) a pesca semi industrial e turismo na albufeira de Cahora Bassa, porque as análises sobre o 

impacto da indústria extractiva nos círculos académicos tem sido mais sobre os benefícios ou/e 

prejuízos reais ou percebidos como tal, que o sector deixa para as comunidades hospedeiras e 

provoca na economia locais (Sala-i-Martin and Subramanian 2003; Leite and Weidmann 1999; 

Isham et al. 2002).  

Importante notar que em Caphirizange não existe nenhuma operação da indústria extractiva, 

especificamente nos três sectores já fiz referidos. Ou seja, a Localidade de Caphirizange se 

encontra cerca de 70 km donde se faz a mineração de carvão, isto é, nas áreas mais próximas a 

Vila de Moatize – empresas Vale Moçambique, International Coal Ventures Limited (ICVL), 

Minas de Moatize)  e, mais de 100-200 Km onde há operações de madeireiros mais próximos 

(Chueza no distrito de Doa e distritos de Chiuta, Macanga, Marávia para mencionar alguns) e, 

também quase 250 km da albufeira de Cahora Bassa, local onde se faz a maior actividade pesqueira 

em Tete, figurando assim como um incidente completamente isolado. Então, como explicar a 

relação da tragédia e a indústria extractiva em Tete?  

Para explicar a relação entre a tragédia de Caphirizange e a indústria extractiva podem ser 

                                                           
todo o combustível. Depois simulou um acidente na subida de Mavize Ponte para quem vai a Zambia. Engatou os 
travões do camião numa subida perigosa, ateiou o fogo e desengatou os travões. 
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apontadas três condições, sem as quais, talvez não tivesse interesse em estudar o caso, pois 

incêndios de combustíveis líquidos não constituem novidade em Moçambique. São elas: a 

indispensabilidade, a procura-oferta e, a porosidade. 

No que concerne a indispensabilidade, os combustíveis líquidos (diesel e gasolina) se apresentam 

como factores indispensáveis e necessários para o funcionamento de qualquer sector da indústria 

extractiva, sobretudo nos moldes que esse sector da economia extractiva funciona em 

Moçambique. Em Moçambique e Tete em particular, nenhuma empresa faz a mineração de carvão 

sem o uso de combustíveis liquidos. O mesmo é aplicável aos operadores madeireiros no corte, 

empacotamente e transporte de madeira; aos produtores e transportadores de tabaco; aos 

operadores turísticos e de pesca semi-industrial e; aos transportadores Semi-Colectivos, vulgo 

Chapa 100.  

A condição de indispensabilidade de combustíveis líquidos para o funcionamento das operações 

da indústria extractiva ficou seriamente afectada pelo factor procura-oferta, de 2009-2016, pois, 

durante esse período houve um aumento drástico quer de operadores na indústria extractiva quer 

do consumo de combustíveis líquidos numa província onde são fracas ou quase inexistentes as 

infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e abastecimento de combustíveis. As duas 

primeiras condições, propiciaram a reivenção de mecanismos ilícitos de aquisição de 

combustíveis, ou seja, reforçou a condição de porosidade do mercado de combustíveis em Tete. 

Portanto, está-se perante uma ineficiência ou melhor, falhas no sistema de controlo da cadeia de 

abastecimento de combustíveis em termos de preço real de aquisição e venda. Essa porosidade do 

mercado de combustíveis e suas respectivas falhas originam distorção de preços e competição 

desleal entre os fornecedores de combustíveis em Tete.  

Ainda sobre a relação tragédia de Caphirizange e indústria extractiva, o estudo constatou que, para 

além do Porto da Beira que é a mais antiga fonte de combústiveis, há outras fontes alternativas de 

que os operadores ilegais obtêm os combustíveis, e essas fontes são as áreas de operações das 

empresas mineradoras de carvão, camionistas que transportam combustível para o Malawi ou 

Zambia cuja venda ilegal ocorre nas residências dos barões em Changara, Moatize, Chitima, Vila 

de Songo, assim como nas estradas, como ilustra o gráfico 5. E, esse combustível segue para 

posterior venda aos clientes em locais onde o Estado não tem nem presença e nem controlo. Nesse 

processo, quer os combustíveis comercializados ilegalmente entre os camionistas e barões, quer 
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sejam os roubados nas mineradoras servem primeiramente para a alimentação de outros sectores 

da indústria extractiva cujas operações se localizam a aproximadamente entre 200-250 km das 

bombas de abastecimento de combustíveis em Tete.   

Grafico 4: Empresas Mineradoras como Fonte de Combustíveis

 

Ora vejamos como a trípla condição: indispensabilidade, procura-oferta e porosidade impulsionou 

o recrudescimento de roubo de combustíveis e alimentação de vários sectores da indústria 

extractiva a partir de combustíveis roubados. O aumento das operações de diversos sectores da 

indústria extractiva em Tete originou um drástico aumento do consumo de combustíveis líquidos 

numa província onde são fracas ou quase inexistentes as infra-estruturas de armazenamento, 

manuseamento e abastecimento de combustíveis. A província de Tete, durante o período em estudo 

2009-2016, se manteve quase estacionária em termos de infra-estruturas de armazenamento e 

abastecimento de combustiveis apesar de ter ocorrido drástico aumento de consumidores de 

combustíveis líquidos na província. Com excepção das empresas mineradoras que criaram 

instalações próprias de armazenamento, manuseamento e abastecimento de combustíveis para 

mitigar esse vazio, os outros sectores da indústria extractiva como explorações de madeireiros, 

transportadores de tabaco e de passageiros, os pescadores na albufeira de Cahora Bassa já não 

constam terem capacidades como as das empresas mineradoras para se abastecerem de 

combustíveis. Essas condições de infra-estruturas de armazenamento, abastecimento e 
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manuseamento de combustíveis criadas pelas empresas mineradoras acabaram servindo de fontes, 

donde os combustíveis são retirados, ou por via da força, portanto roubos sistemáticos durante o 

período nocturno, durante a troca de turnos dos próprios funcionários das mineradores ou 

funcionários das empresas de segurança privada contratadas para garantir a segurança nas 

operações mineiras.  

Da exposição pode-se compreender o quadro da relação da tragédia de Caphirizange com a 

indústria extractiva. Se não existem infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e 

abastecimento de combustiíveis que safistaçam a demanda de consumidores, precisamos saber 

como é que os outros consumidores de combustíveis, tais como madeireiros, transportadores de 

tabaco, transportadores Semi-Colectivos, operadores turísticos e de pesca semi-industrial 

abastecem os seus equipamentos naqueles locais onde não existe nenhuma bombas de 

abastecimento de combustíveis ou onde a capacidade da bomba de abastecimento de combustiveis 

é limitada? Este, por exemplo, é o caso da Vila de Songo que tem uma bomba de abastecimento 

de combustíveis mas que segundo os informantes a excassez de combustíveis líquidos se observa 

com frequência e afirma: 

“não passam mais de duas semanas sem os automobilistas reclamarem na Vila de Songo. 

Como resultado, as pessoas recorrem a fontes alternativas existentes no local. Se és novo 

aqui e tens a sua viatura podes passar mal se não tiver combustível suficiente no seu carro. 

Mas se és daqui, basta fazer chamadas telefónicas para algumas pessoas, o assunto pode 

ser resolvido” (Tamba, 2017) 

 Podemos igualmente indagar, que implicações essa ausência de infra-estruturas de 

armazenamento, manuseamento e abastecimento de combustíveis líquidos tem para a 

comercialização de combustíveis na provincia? Uma implicação crítica relacionada à esse facto é 

a extensão de práticas de roubo e venda de combustíveis que já existe ha anos na província ao 

longo das principais estradas para práticas do roubo nas instalações de armazenamento e 

abastecimento de combustíveis das empresas mineradoras, nas máquinas e locomotivas. Portanto, 

há uma extensão dos assaltos à camiões e roubo de produtos alimentares para o sofisticado sistema 

de roubo de combustíveis líquidos nas empresas mineradoras. Aqui temos uma situação em que 

um sector da indústria extractiva, no caso da mineração de carvão, que alimenta o funcionamento 
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das operações económicas de outros sectores da indústria extractiva através de combustíveis 

líquidos roubados e vendidos ilegalmente.  

Esse assunto colocado em termos simples significa que o que parece ter sido um incidente isolado, 

distante da indústria extractiva, manifestamente apresentado com “cara” da pobreza, esconde uma 

realidade diametralmente diferente quando analisamos a fundo quem controla a cadeia de 

abastecimento de combustíveis e suas fontes, numa província cuja infra-estruturas de 

armazenamento, abastecimento de combustíveis é fraca ou quase inexistente nos locais onde há 

operações que requerem acima de 1000 litros de combustíveis por dia. Constatações durante o 

trabalho de campo apontam que o negócio de combustíveis é  fundamentalmente controlado  pelos 

“ricos”. No entanto, os “ricos” usam os “pobres55” para assegurar o funcionamento da cadeia de 

valor de abastecimento de combustíveis líquidos. E é estranho que não haja interesse, quer do 

governo local, quer dos operadores ou revendedores oficiais de combustíveis líquidos e até do 

governo central, em estabelecer postos convencionais de armazenamento, manuseamento e 

abastecimento de combustíveis líquidos para responder a demanda do mercado em Tete.    

A questão da tragedia de Caphirizange e a sua relação com a indústria extractiva deve ser vista 

mais na perspectiva de fontes de abastecimentos e quem controla o negócio de combustíveis 

líquidos e menos de quem vende nas bermas das estradas ou de quem é apanhado com uma botija 

de 20 litros de diesel, numa província com inexistentes infra-estruturas que assegurem o 

abastecimento aos vários sectores da indústria extractiva. Essa linha de pensamento ajuda a 

esclarecer o argumento que sustenta: a relação entre fontes, roubo e venda de combustíveis assim 

como a asserção de que esse é negócio feito e controlado por indivíduos “ricos-poderosos” que se 

aproveitam das pessoas circumvizinhas às operações mineiras para roubar combustíveis nas 

instalações de armazenamento e abastecimento assim como nas maquinarias ao serviços das 

operações mineiras, desde camiões ligeiros, basculantes, escavadoras e até esvaziamento nas 

locomotivas. Por via de roubos de combustíveis, estima-se que as operações das empresas 

mineradoras de carvão em Moatize e Marara têm sofrido prejuízos só de combustíveis diariamente 

num valor mínimo extimado aproximadamente mais de US$20,000 e, se tornaram numa das 

                                                           
55 206 operadores de roubo e venda de combustíveis afirmaram que trabalham para alguém 
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maiores fontes baratas de aquisição de combustível ilegalmente comercializado pelos barões e que 

alimentam os outros sectores da mesma indústrica extractiva e serviços em Tete.  

Constatações do trabalho de campo confirmam isso, primeiro, porque há invasões sistemáticas nas 

áreas de operações mineiras para roubar combustíveis em grandes quantidades feitos por grupos 

organizados, desde os carregadores de botijas em grupos de 50 a 100 homens que entram nas áreas 

operacionais todos os dias munidos de armas brancas e de fogo (Vale, ICVL, Rio Tinto, 2013); os 

operadores de máquinas que extraviam combustiveis durante a troca de turnos do pessoal; os 

maquinistas das locomotivas que drenam combustíveis das locomotivas no troço Moatize-

Kambulatsitsi e, as invasões nocturnas usando camiões cisternas em conluio com os guardas das 

empresas privadas e até funcionários directos da empresas mineradoras que simulam descargas de 

combustíveis no depósitos mas que na verdade os camiões cisternas se retiram com o combustível. 

“Nesse negócio aqui todo mundo come desde moçambicanos e estrangeiros, funcionários das 

empresas mineradores e barões” (Tamba, 2017).   

Há fortes indícios de suspeita que são os “ricos-poderosos” que estabelecem as regras do jogo das 

redes de comercialização de combustíveis, seja a partir das aquisiões no porto da Beira, assim 

como dos assaltos às minas e abastecimentos ilícitos e roubos nas empresas mineradoras e/ ou 

aquisições nas estradas dos camionistas malawianos até aos locais de entrega desses combustíveis 

aos revendedores em Chitima, Vila de Songo e Chinoco em Cahora Bassa, Tsangano, Vila 

Ulongwe, Nyamayabwe em Mutarara e ao destino final, seja aos madeireiros, aos operadores 

turisticos e pescadores na albufeira de Cahora Bassa, aos transportadores de tabaco e de 

passageiros e aos clientes nos vizinhos Malawi e Zambia e na fronteira de Mukumbura em Tete. 

Portanto, a fonte, os actores morais e sobretudo os operadores dos vazamentos aparecem neste 

estudo como que a estabelecer a relação entre a tragédia de Caphirizange e a indústria extractiva, 

dado que tanto os barões como os operadores de esvaziamento se especializaram no roubo e venda 

de combustíveis, a maioria deles a partir das actividades ilícitas que conduzem nas empresas 

mineradoras. Se Tete não tivesse vários sectores de indústria extractiva e houvesse infra-estruturas 

de abastecimento talvez, não existissem como há agora grupos organizados para roubar os 

combustiveis para venda ilegal a outras operações do mesmo sector. 

Segundo, nesse negócio de aquisição ilícita, roubos e venda ilegal de combustíveis, o espaço da 

população local, neste caso a de Caphirizange, é marginal como atestam as respostas dos 262 
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operadores de roubo, esvaziamento de tanques e venda ilegal de combustívies. A população é 

usada para ajudar no esvaziamento, no roubo, revenda enquanto que um grupo mais restrito e mais 

próximo aos barões facilitam a comunicação, via telefone celular para informar aos “barões” da 

presença do produto como foi o caso do camião cisterna em Caphirizange (Marrão, 2016), ou 

apenas ajudam a fazer o baldeamento dos combustíveis líquidos nas estradas como foi o caso de 

Caphirizange onde vários homens foram recrutados para tornar célere o esvaziamento porque a 

moto-bomba era de pequena capacidade muito antes do primeiro incêncio ocorrer, ou como foi o 

caso flagrado pelo Governador de Tete (Auade, 2016)56, ou os pobres são enviados/ manipulados 

para irem roubar nas empresas mineradoras a mando dos ricos para posterior armazenamento nas 

cavernas em Mamene 01, Mamene 02, Capalautsi, Samoa ou nos bairros 1° de Maio, Liberdade 

(vulgo Nthumba), 25 de Setembro, Bagamoyo Unidade 4.  

Terceiro, as constatações do trabalho de campo confirmam a relação entre a tragédia de 

Caphirizane e a indústria extractiva na medida em que os equipamentos (viaturas e tanques) usados 

nas mineradoras para esvaziamento de combusíveis foram os mesmos que têm sido utilizados pelos 

barões e operadores de roubo de combustíveis adquiridos com os rendimentos ilícitos dessa 

actividade. O incidente de Caphirizange resulta duma extensão da acção rotineira de roubos de 

combustíveis cujas operações mineiras constituem uma das fontes mais baratas de aquisição. 

Directa ou indirectamente, a maioria das pessoas usadas para sustentar a cadeia de valor no negócio 

de combustíveis não possuem casas melhoradas, nem adquiridam viaturas (camionetas que 

transportam os combustíveis), e nem possuem tanques para onde se baldeam e armazenam os 

combustíveis, apesar de estarem nessa actividades há anos.  

Não se pode estabelecer a relação entre a tragédia de Caphirizange e a indústria extractiva sem 

contextualizarmos as condições já descritas e analisadas nesta secção para melhor percebermos as 

razões do florescimento da cultura de roubo de combustíveis em Tete ou seja percebermos  porque 

um certo grupo de individuos preferem praticar um determinado tipo de actividade ilícita, neste 

caso o roubo de combustíveis líquidos independentemente da fonte. Das práticas e mecanismos 

ilíticos já abordados neste trabalho, as quais contrariam todo o espírito da legislação em vigor 

                                                           
56 Governador de Tete Paulo Auade surpreende camionista na Estrada Nacional No. 7 a fazer baldeamento de 

combustível (https://www.youtube.com/watch?v=9P2_8U-cHEY) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9P2_8U-cHEY
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sobre a matéria, nos remete a algumas das questões chave, que são, primeiro, a identificação das 

fontes e destino de combustíveis roubados e comercializados ilegalmente e, segundo , as formas e 

mecanismos de roubo e comercialização de combustiveis. Essas questões chave são influenciadas 

e estão estritamente relacionadas com (i) a fraca ou inexistência de rede de infra-estruturas de 

armazenamento, manuseamenteo e abastecimento de combustíveis em quantidades que satisfaçam 

as necessidades dos consumidores dos sectores da indústria extractiva e prestação de serviços a 

esse sector da economia, (ii) o aumento da procura de consumo de combustíveis liquidos enquanto 

a rede de abastecimento continua a ser a mesma ou seja, não obedeceu a evolução quantitativa e 

espacial de 2009-2016; (iii) a porosidade do mercado do combustíveis, ou seja cada um poderia 

adquirir os combustíveis líquidos à sua maneira, legal ou de forma ardilosa e iniciar o seu negócio 

sem observar a lei; (iv) inexistente vontade política de usar a lei para combater o fenómeno, como 

está previsto no Decreto 45/2012. 

No que concerne as fontes, o estudo constatou que existem actualmente três fontes principais 

donde os combustíveis líquidos são roubados para posterior comercialização ilegal em Tete assim 

como re-exportação para Malawi. A primeira, e a principal e mais antiga fonte é o Porto da Beira. 

Têm se registado sistemáticos roubos de combustíveis no porto da Beira, desde simples incidentes 

de roubo usando bidons ou baldes para tirar combustíveis ou mesmo baldeamento com mangueiras 

(Ralby, 2017, 48). No porto ocorre também roubo de combustíveis de forma mais sofisticada e 

dificilmente se pode detectar que esse fenómeno acontece ou esteja acontecendo dado o grau de 

sigilo do conluio que os intervenientes mantêm para se protegerem e beneficiarem-se da 

ilegalidade (Ralby, 2017, 48). Em conversa com uma ex-funcionária57 em 2017 em Maputo, duma 

empresa que procede a distribuição de combustíveis a partir da Beira confidenciou que vários 

camiões cisternas levantavam combustíveis no Porto de forma fraudulenta e esse combustivel 

destinava-se ao mercado Zimbaweano. 

De acordo com os entrevistados, quanto ao roubo sofisticado no porto da Beira, a primeira fase do 

processo do roubo inicia em negociações preliminares entre o camionista dum determinado camião 

cisterna e o pessoal responsável para colocar os selos nos tanques cisternas. Concluida com 

sucessos a negociata e os devidos pagamentos, o camionista adquire o selo autêntico e verdadeiro 

e conserva-o consigo para posterior uso mas usa um selo falso  para selar o tanque do combustível. 

                                                           
57 Sob anonimato 
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Logo que os tanques ficam abastecidos, um selo falso é colocado no tanque cisterna mas 

ostentando o registo do selo autêntico. Concluido esse processo, o combustível do tal camião 

cisterna fica “legalmente” desviado/ roubado e sai do porto sem que os fiscais se apercebam disso 

– assuma-se que os fiscais desconhecem ou fazem parte do conluio, pois “no negócio de 

combustíveis e da estrada todos comem” (Mwathumuno, 2017)58. Uma vez fora do porto, o 

camionista inicia o segundo processo de negociatas para a venda do combustível, de preferência 

em grandes quantidades.  

De acordo com informantes o destino desse combustível é primariamente direccionado aos clientes 

mais exigentes, que são os pescadores estrangeiros e nacionais e operadores turísticos na albufeira 

de Cahora Bassa e alguns operadores madeireiros no distrito de Guro, norte da província de 

Manica, por sinal o último distrito à entrada de Changara. Outra clientela dos madeireiros se 

encontra em Mazoe, distrito de Changara antes do Km 18. A segunda classe de clientes, são os 

barões de combustíveis de Changara, Vila de Songo, Chitima e Moatize, que por sinal, alguns 

deles, são tidos como portadores de licenças para aquisição de combustíveis no Porto, mas esses 

preferem adquerir maior volume de querosine/ petróleo de iluminação que diesel ou gasolina. É 

nesse ponto onde aparece a importância do selo autêntico em posse do camionista e o selo falso 

colocado no tanque cisterna. Para os camionistas com “contactos” bem firmados com os barões de 

combustíveis de Tete, quando partem do Porto da Beira, por exemplo, carregado de diesel, os 

barões ficam em prontidão em qualquer das “praças de changanhe” para diminuirem o diesel do 

tanque cisterna e posterior mistura com o querosine/ petróleo de iluminação. Por exemplo, se o 

tanque do camião cisterna transporta como carga máxima 20.000 litros de diesel, o que se faz nas 

“praças de changanhe” tem sido retirar aproximadamente 5.000 a 10.000 litros de diesel para os 

tanques das camionetas dos barões e repor com igual quantidade de querosine/ petroleo de 

iluminação. Portanto, mantêm-se os níveis nos tanques cisternas e, pode então colocar o selo 

autêntico e continuar a viagem quer para Malawi ou para Zambia. Enquanto o camionista vai fazer 

“legalmente” a entrega dum produto já adulterado, o barão de combustível segue viagem para 

fornecer os seus clientes quer sejam madeireiros, transportadores de tabalho, operadores de Chapa 

100 e às vezes re-exportação para o Malawi ou Zambia.  

                                                           
58 Informante camionista tentando esclarecer que nesse tipo de negócios é raro que apenas duas pessoas façam 

sozinhos. Tem sido uma rede bem coordenada e cada um leva a parte que lhe cabe. 
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Identificada a primeira fonte, os intervenientes e o destino dos combustíveis roubados, 

compreende-se então que esse tipo de negócio não tem nada a ver com a pobreza das pessoas que 

estiveram na praça de changanhe em Caphirizange, mesmo que a “praça de changanhe” se encontre 

num povoado em abjecta pobreza. Daí o argumento que o estudo avança ao afirmar que o facto de 

se ser pobre não significa ser ladrão e que o que aconteceu em Caphirizange é espécie de extensão 

duma activilidade ilícita que alimenta vários sectores da indústria extractiva e serviços em Tete.  

A segunda fonte de combustíveis roubados é a estrada e deriva da primeira, no sentido de que uma 

vez assegurada a retirada “legal” do combustível do porto da Beira e se não tem contactos firmados 

com os barões não se pode perder a oportunidade de fazer o negócio de outra forma usando as 

estradas. Portanto, venda ilegal nas estradas atribuindo culpas a assaltantes. “O camionista pode 

inventar avarias ao longo do percurso, e consegue vender o combustível aos poucos aos clientes 

ao longo da estrada e esses por sua vez fornecem aos madeireiros” (Mwathumuno, 2017) ou 

inventa ter sido assaltado como foi o caso em Ntcheu no Malawi dum motorista que inventou ter 

sido atacado por ladrões. Essa inventona ocorreu em Junho de 2016, quando um camião cisterna 

carregado de combustível foi surpreendido a vender diesel que transportava do porto da Beira para 

Malawi para benefício pessoal, alegando que estava a ser roubado. (Nyasa Times, 2016)59.  

Segundo informantes do presente estudo, na maioria dos casos o combustível destinado aos 

madeireiros não é adulterado porque os intermediários não querem perder o negócio com os seus 

clientes permanentes, nesse caso os madeireiros ou transportadores de tabaco. Esse é o negócio de 

combustíveis alimenta a indústria de extração de madeira, pesca, transportes e também de tabaco, 

e acontece por todo lado ao longo das estradas quer para Cahora Bassa, Malawi e Zambia, e mesmo 

no trajecto Nacala-Malawi. No vizinho Malawi um fenómento similar acontece envolvendo jovens 

que assaltam comboio de combustível que sai do porto de Nacala para o Malawi para roubarem o 

combustivel ( Ralby, 2017, 48). 

A terceira fonte de combustíveis roubados, talvez a mais importante para este estudo, são as 

operações mineiras de carvão, concretamente as operações mineiras da Vale Moçambique e 

International Coal Ventures Limited (ICVL), ex-Rio Tinto em Moatize e Jindal em Chirodzi, em 

Marara. Geralmente, os combustíveis roubados nas operações mineiras de carvão não passam pelas 

                                                           
59 Nyasa Times at http://www.nyasatimes.com/malawi-police-nab-truck-driver-k21mil-fuel-theft-mozambique/ 
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“praças de changanhe”, porque grande parte desse combustível tem sido retirado dos tanques das 

máquinas, camiões e locomotivas e algumas vezes dos depósitos instalados nas áreas 

conceccionadas ou mesmo desvio de camiões cisternas. Esses actos de roubos e ou desvio de 

combustíveis, tal como os actos que resultaram na tragédia de Caphirizange, não são apenas actos 

isolados, mas sim perfazem um conjuntos de acções que sustentam as operações da indústria 

extractiva e outros serviços de suporte aos madeireiros, transportadores de tabaco e transportadores 

de passageiros.  

Os intervenientes chaves nessas operações são os chamados barões de combustíveis de Moatize, 

os jovens desempregados e manipulados para se engajarem nessa actividade, funcionários das 

empresas mineradoras, de entre eles operadores de máquinas, maquinistas e motoristas. Nas 

operações mineiras os combustíveis são roubados e desviados a qualquer momento, quer à luz do 

dia ou durante a noite, conforme a “oportunidade” dos ladrões. Há fortes indícios de que agentes 

da polícia, magistrados, autoridades governamentais estejam envolvidos no negócio de venda 

ilegal de combustíveis, matéria que não faz parte do presente trabalho. Por exemplo, dos 262 

vendedores de combustíveis entrevistados, afirmaram que trabalham para pessoas “poderosas” e 

que não podem revelar os nomes porque temem represálias que vão desde cárcere privado, prisão 

nas esquadras ou mesmo morte.  

Quanto ao cárcere privado, um dos informantes disse:  

“em 2013 o meu primo que estava ao serviço do barão dos combustíveis deu-se por 

desaparecido durante uma semana. Visto que era ele que sustentava a família e esta sabia 

o que fazia começaram a procurar por ele. Os colegas das “operações” do roubo tinham 

instruções para não revelarem. Mas um deles teve de segredar a familia informando-a que 

o amigo estava preso num dos depósitos de combustíveis e era lá mesmo onde era servido 

as refeições como forma de reparar o erro que cometeu. Durante o cárcere privado, nas 

noites ele integrava o grupo e ia roubar combustíveis nas mineradoras” (Gopani, 2017). 

 Quanto às prisões nas esquadras, os entrevistados afirmaram que, contrariamente ao que tem 

acontecido aos ladrões de outros produtos, os ladrões de combustíveis quando são apanhadas nas 

operações das mineradores, preferem solicitar que sejam entregues a polícia. Enquanto que os 

ladrões, ou praticadores de crimes temem a polícia, os ladrões de combustíveis em Moatize, 
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sobretudo, solicitam que sejam entregues a polícia, pois, segundo informantes, os ladrões de 

combustíveis se sentem seguros e protegidos junto da polícia. Em casos extremos, os ladrões de 

combustíveis podem ser executados pelos patrões dissimulando ser casos em que os tais ladrões 

estavam em conflito com a lei e que tentaram confrontar-se com os agentes da lei e ordem ou 

pessoas que usam roupa da polícia.  

Mesmo que se avente a questão da pobreza das populações, o contexto do negócio ilegal de 

combustível aqui descrito e analisado não fornece nenhum elemento que nos revele que a tragédia 

de Caphirizange é consequência da pobreza, mas sim de combinação de vários factores de que já 

foi feita menção, os quais têm relação com a indústria extractiva, pois os combustíveis líquidos 

são indispensáveis para este sector e também a venda ilegal de combustíveis é o negócio mais 

lucrativo em Tete actualmente.  

Quer as práticas sofisticadas de roubo e desvio de combustíveis nas diferentes fontes aqui descritas, 

quer oo roubo violento de combustíveis, tem relação com a indústria extractiva em Tete, pois a 

exiguidade ou inexistência de infra-estruturas de abastecimento de combustível criou condições, 

para o caso de Tete, que a existência de um sector da indústria extractiva (mineração de carvão) 

pudesse estar na vanguarda impulsionadora do funcionamento de outro sector da mesma indústria 

(madeireiros, pesca) e até outros serviços. Os combustíveis roubados nas empresas mineradoras 

alimentam as operações de madeireiros, transportadores de tabaco e passageiros. Por exemplo, dos 

combustíveis roubados nas empresas mineradoras, se forem apreendidos pela PRM ou guardas das 

empresas privadas, as empresas mineradoras já não usam aquele combustível por considerá-lo 

contaminado. Não consta que esse combustível tenha sido destruido pelas empresas mineradoras, 

mas sim, tem sido entregues ao Comandos Distritais da PRM. O que é que um Comando Distrital 

da Polícia que tem apenas 1 ou 2 viaturas pode fazer com mais de 1000 litros de diesel ou gasolina 

apreendidos diariamente? Informantes confidenciaram que os agendes da PRM entram no esquema 

de fornecimento de combustíveis com os barões daí a razão dos ladrões presos pelos guardas das 

empresas de segurança privada solicitarem que sejam entregues à Policia. Assim, indirectamente, 

as empresas mineradoras também fomentam o negócio ilegal de combustíveis em Moatize e 

Marara. 

Portanto, o incidente de Caphirizange vem destapar, não apenas o florescimeto de práticas ilíticas 

comuns em Tete, e Caphirizange em particular, mas também desvenda os meandros que sustentam 
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o negócio de “ricos-poderosos” que sem combustíveis líquidos do sector da indutria extractiva não 

poderiam existir nos moldes em que o negócio acontece actualmente: aquisição ilícita, 

manipulação de pessoas, distorção de preços e fomento da cultura de roubo. 

Desta feita, a tragédia de Caphirizange pode ser explicada pela combinação de  três factores, 

nomeiadamente, (i) o aumento drástico do consumo de combustíveis líquidos numa província onde 

são fracas ou quase inexistentes as infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e 

abastecimento de combustíveis; (ii) os sofisticados mecanismos ilícitos de aquisição de 

combustíveis a partir de fontes como, porto, mineradoras de carvão, e estradas, e, o destino final 

dos combustíveis; e, (iii) a indiferença das instituições do Estado, por um lado, perante a 

inobservância e aplicação da lei que devem ser assumidos como valores que um Estado de Direito 

deve prosseguir. Por outro, a falta da capacidade logística e ausência do Estado para controlar e 

regular o processo de aquisição e comercialização de combustíveis da província até a destino final.  
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Parte V 

5. Estratégias do Governo contra o Roubo e Comercialização Ilegal de Combustíveis 

Nesta sub-secção o estudo faz levantamento de dois tipos de intrumentos oficiais do governo, 

nomeiadamente, (i) o quadro legal e (ii) as estratégias dos governo, quer a nível central e 

provincial, durante o período em análise (2009-2016). O estudo tenta perceber em que medida o 

quadro legal e as estratégias de desenvolvimento reflectem, por um lado, as prioridades do governo 

sobre a matéria e, por outro, algum modelo de desenvolvimento sócio-económico baseado em 

análises de factores críticos ou de risco para o desenvolvimento da indústria extractiva em Tete, 

cujo funcionamento das operações dependem necessariamente de uso de combustíveis líquidos. É 

indispensével analisarmos esses documenos, pois nos permitem ter alguma ideia como é que o 

governo tem abordado a questão do  controle e combate ao roubo e venda ilegal de combustíveis 

líquidos em Tete em particular e, Moçambique em geral.  

A questão de roubos e assaltos à camiões transportando bens alimentícios ao longo das principais 

estradas em Tete tem sido largamente reportada por órgãos de comunicação social nos últimos 20 

anos. Mas, recentemente a questão de roubos em Tete reconhece alguma evolução. Dos habituais 

roubos e assaltos à camiões, o fenómeno do roubo tem sido desenvolvido e orientado de forma 

bastante sofisticado para os combustíveis líquidos. Igualmente, também, tem havido reportagens 

apontando que o roubo e a venda ilegal de combustíevis têm estado a ocorrer em vários pontos do 

país com destaque para os Corredores de Desenvolvimento do Maputo, da Beira, e do Norte e 

particularmente, nos portos de Maputo, da Beira e Nacala, como a imagem 1 ilustra. Por isso é 

importante que seja feita uma análise aos instrumentos de que o governo dispõe pois isso nos 

permite identificarmos quer as lacunas ou as linhas orientadoras para o controle, redução de roubos 

e venda ilegal de combustíveis e seu impacto na economia e segurança pública. 
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Imagem 1: Mapeamento Fontes e Locais de Venda Ilegal de Combustíveis Líquidos  

 
Fonte: Adaptado pelo autor da apresentação do DIHC/MIREM, Novembro 2017. Maputo  

 

5.1. Quadro Legal 

O Decreto n.º 45/2012, 28 de Dezembro é o regime jurídico a que ficam sujeitas as actividades de 

produção, importação, recepção, armazenamento, manuseamento, distribuição, comercialização, 

transporte, exportação e reexportação de produtos petrolíferos. Este substitui e revoga os decretos 

anteriores que estavam em vigor nomeiadamente o Decreto n.º 9/2009, de 1 de Abril e Decreto n.º 

63/2006, de 26 de Dezembro. Por sua vez, o Diploma Ministerial 176/2014 estatui sobre o 

Regulamento de Construção, Exploração e Segurança dos Postos de Combustíveis Líquidos. Esse 

instrumento legal revoga o Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem e 

Tratamento Industrial de Petróleos Brutos, Seus Derivados e Resíduos, nos termos da Portaria n.° 

18.262, de 11 de Fevereiro de 1961 e, as Normas para a Construção e Instalação de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis Junto das Estradas, aprovadas pela Portaria n.° 12.672, de 19 de 

Setembro de 1958. 

Nos termos do Decreto 45/2012, a gestão da importação dos combustíveis líquidos é atribuida à 

Operadora de Aquisições de Combustíveis Líquidos (IMOPETRO, Lda.) em regime de 
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exclusividade. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) é a entidade competente 

para o licenciamento das actividades nesse sector. A nível provincial é a Direcção Provincial de 

Recursos Minerais e Energia (DIPREME) de cada província que é responsável pelo licenciamento 

da actividade de retalho nos postos de abastecimento de combustíveis, excepto no caso de 

distribuição, armazenagem ou abastecimento de gás natural comprimido (GNC). A nível dos 

municípios e distritos são os governos distritais que exercem a competência de licenciamento da 

actividade de retalho em postos de revenda nas respectivas áreas de jurisdição (Decreto 45/2012). 

 

Sobre o licenciamento de actividades, este diploma legal no artigo 23, n.º4, distinguem-se três 

zonas geográficas, a saber: 

 Zona A: circunscrições territoriais das cidades de Maputo, Matola, Beira e Nampula e as faixas 

ao longo da Estrada Nacional n.º 4 até 500 metros do eixo da mesma; 

 Zona B: todas as circunscrições territoriais das cidades não incluídas no ponto anterior, i.e., 

todas as sedes distritais com postos de abastecimento de combustíveis em funcionamento; 

 Zona C: áreas localizadas em distritos sem postos de abastecimentos de combustíveis; ou locais 

que distem a mais de 50 km de um posto de abastecimento de combustíveis operacional; ou 

local com postos de abastecimento de combustíveis que distem a menos de 50 km. 

 

Ainda no mesmo artigo 23, a lei prevê um incentivo geográfico para garantir o abastecimento de 

zonas remotas com produtos petrolíferos. A taxa do incentivo geográfico destina-se ao Fundo 

Nacional de Energia (FUNAE) para apoiar a expansão geográfica do acesso aos combustíveis 

(Artigo 26).  

 

Esse quadro legal em vigor sobre o sector de combustíveis líquidos nos permite apreciar o que o 

Estado estabelece como limites e acções prioritárias que os agentes do Estado e os restantes 

intervenientes devem tomar em consideração para fazer com que a comercialização seja legal ou 

que corroborem para prevenir os riscos e consequências dos actos de roubos, manuseamentoe 

armazenamento de combustíveis líquidos. Qualquer falha no processo de roubo, manuseamento e 

armazenamento de combustíveis líquidos pode representar avultados danos e consequência à 

segurança pública e ambiental. Portanto, é preciso que o roubo e venda ilegal de combustíveis seja 

encarado pelo governo com a devida seriedade e urgência porque a questão da segurança na 
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comercialização dos combustiveis, não pode circunscrever-se apenas em torno de protecção das 

instalações petrolíferas, oleodutos de recepção e expedição de produtos petrolíferos existentes no 

País para minimizar perdas resultantes de furtos, roubos e violação de equipamentos e tanques 

adstritos às operações petrolíferas. É preciso que a questão de segurança seja extensiva, ou seja, 

que tenha em consideração as pessoas que acidentalmente podem estar afectadas por actos de 

outrem, como foi o caso de Caphirizange, pois nem todos os que perderam a vida no local estavam 

a roubar combustíveis e o contrário é também aplicável pois nenhum actor moral da tragédia 

morreu no local. Havia também crianças e curiosos que foram assistir o que estava acontecer. A 

questão sobre a segurança pública aqui referenciada é fundamental pois a ausência ou negligência 

dos limites estabelecidos pela lei e outros instrumentos de prevenção pode levar a um elevado risco 

de perda de vidas humanas porque certas pessoas podem assumir que a violação ilícita dos 

equipamentos que transportam combustíveis líquidos não é perigosa enquanto não tiver afectado 

a tais pessoas. Mas evidências há em todo o mundo60, como também em algumas províncias em 

Moçambique, ilustrados na Tabela 5, que confirmam que a ausência ou negligência aos 

instrumentos legais e operacionais no manuseamento de combustíveis líquidos pode resultar em 

danos de grandes proporções de mortes de pessoas assim como em contaminações aos solos, 

incêndios e explosões (Consultec, 2016; CIP, 2016). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Em 2010 no Congo RDC, estimasse que morreram 250 pessoas ao tentarem retirar combustível dum camião 
cisterna supostamente acidentado. Em 2008, na Nigeria, uma rotura de oleoduto matou 15 pessoas e, em 2006, em 
Lagos, em resultado de vandalização dum pipeline morreram 100 pessoas. Em Julho de 2004, na Belgica, uma 
explosão dum gasoduto matou 23 pessoas e deixou outras 122 feridas. No dia 4 de Julho de 1989, na União Sovietica, 
uma explosão de pipeline ceifou a vida de 575 pessoas e deixou feridas mais de 700 pessoas so para citar alguns 
exemplos (Cunhete, 2012).  
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Tabela 5: Roubo de Combustiveis em Nampula e Sofala 2010-2011 

    DANOS PREJUIZO 

ANO MES  DATA LOCAL Diesel Gasolina Oleos MZM 

2010 Janeiro 10/01/2010 Pipeline de Nacala 37,893.00     740,808.15 

    19/01/2010 
LCO - Terminal Costeira 
de Mocimboa da Praia 753.00     14,721.15 

  Fevereiro 14/02/2010 Pipeline de Nacala   8,110.00   361,894.15 

  Maio 06/05/2010 
LOL- Terminal 
Oceanico de Lingamo   3,082     

    06/05/2010 
LOL- Terminal 
Oceanico de Lingamo       27,719.57 

    17/05/2010 
LOL- Terminal 
Oceanico de Lingamo       30,430.35 

  Novembro 15/11/2010 
LCO - Terminal Costeira 
de Mocimboa da Praia       2,182.60 

2011 Fevereiro 10/02/2011 
LDA - Deposito de 
Marromeu     20 17,381.97 

  Abril 20/04/2011 
LOL - Terminal 
Oceanico de Lingamo   7,020   260,444.81 

   30/04/2011 
LDN - Deposito de 
Nampula 40       

  Maio 17/05/2011 
LON - Terminal 
Oceanica de Nacala       299,733.83 

  Julho 26/07/2011 
LDA - Deposito de 
Marromeu     800 88,083.80 

TOTAL     38,686.00 1,821.2 820 1,843,400.38 

Adaptado da apresentacao da Felisbela Cunhete no VIII Conselho Coordenador do MIREME, Nampula, 12 de Agosto, 2012 

 

De acordo com a legislação em vigor, ou seja o Decreto 45/2012, no artigo19, nº4, estabelece que 

“A transferência de produtos petrolíferos entre quaisquer instalações petrolíferas, incluindo 

veículos cisterna e o enchimento de qualquer recipiente, deve ser executada com estrita observância 

das normas técnicas e de segurança, devendo ser imediatamente suspensa caso se considere ou se 

detecte a iminência de ocorrência de uma situação que perigue a segurança das pessoas, do meio 

ambiente ou dos próprios equipamentos, ou a contaminação do próprio produto”. 

O que está plasmado na legislação em vigor retira qualquer margem de dúvida do que deve ser o 

papel do Estado vis-à-vis a sua responsabilidade perante a segurança das pessoas no negócio de 

combustível. Curiosamente, o que está prescrito nos instrumentos legais aqui referenciados, no 
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geral, não tem sido observado por aqueles que praticam a venda ilegal de combustíveis seja eles 

autores morais ou materias do roubo de combustíveis. Isso se pode observar, sobretudo na Vila 

Municipal de Moatize, onde ocorrem frequentes incêndios nas residências onde os combustíveis 

líquidos são manuseados. Em Moatize, existem várias residências que ao mesmo tempo são locais 

de armazenamento, manuseamento e comcercialização de combustíveis. Para quem visita ou passa 

pela Vila Municipal de Moatize é facil ver enormes tanques de combustíveis instalados nos 

quintais dos bairros densamente habitados. Se os proprietários desses tanques têm ou não licenças 

de combustíveis não faz parte desse estudo. Mas pelo simples facto da lei estatuir o que deve ser 

um posto de abastecimento, armazenamento e regras de manuseamento é suficiente para questionar 

as bases que sustentam a instalação de tanques ou depósitos de combustíveis flamáveis em áreas 

densamente habitadas como é o caso da Vila Municipal de Moatize.  

Para citar alguns exemplos, entre 2013/2015 foram registados quatro incêndios no Bairro 12 e num 

dos quais as empresas mineradoras foram solicitadas para ajudarem a debelar o fogo pois o 

Conselho Municipal de Moatize não dispunha de Corpo de Salvação Pública, vulgo bombeiros. 

Em 2016 houve dois incêndios no bairro onde se localiza a EPC de Mawira, vulgo Tsanha Bodzi. 

Isso aconteceu antes da tragédia de Caphirizange. Dois incêndios em 2017: um em Maio, na 

mesma zona da EPC Mawira onde houve um incêndio no qual morreu uma criança e, o outro em 

Julho. Em 2015, um incêndio deflagrou na casa onde se armazenava combustíveis na Vila 

Ulongwe, Angónia. Um incêndio da mesma natureza ocorreu no distrito de Cahora Bassa em 2006. 

Para esse caso, e porque as pessoas locais não sabiam de onde provinha o sucesso económico do 

visado, procuraram explicar o incêndio invocando a superstição61. No distante ano de 1998, foi 

registado um incêndio em Mazoe, distrito de Changara.  

As reincidências e frequências de incêndios por causa de combustíveis líquidos em locais 

residenciais, onde a Vila Municipal de Moatize apararece como o local mais crítico, denuncia que 

a lei de combustíveis tem sido violada e também não têm sido obervadas as regras básicas para o 

armazenamento e manuseamento desses líquidos inflamáveis em zonas residenciais.  

                                                           
61 O tal ricaço da zona comercializava cereais (milho) em grandes quantidades e também outros bens. Porque o 
distrito de Cahora Bassa é semi-árida do ponto de vista agro-ecológico, a venda de cereais era vista como algo 
sinistra e as pessoas não sabiam que o tal ricaço era barão de combustíveis. Os depósitos dos combustíveis eram 
guardados num local vedado e coberto de palha. No dia que deflagrou o incêndio nada sobrou nem do armazem e 
das casas cobertas de palha. 
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Do ponto de vista de legislação no sector de recursos minerais e energia, o governo avançou 

bastante se olharmos para os conteúdos dos instrumentos legais produzidos, nomeiadamente, o 

Decreto 45/2012, de 28 de Dezembro, que revoga o Decreto 63/2006, de 26 de Dezembro e o 

Decreto 9/2009, de 1 de Abril; a aprovação do Diploma Ministerial 176/2014 que revoga as leis 

do tempo colonial, designadamente, a Portaria 12.672, de 19 de Setembro de 1958 e a Portaria 

18.262, de 11 de Fevereiro de 1961. No entando, embora se reconheçam esses avanços, não basta 

apenas produzir leis. É preciso que essas leis sejam observadas e cumpridas.  

 

5.2. Planos Estratégicos de Desenvolvimento: Sofala, Manica, Tete e Polos de 

Desenvolvimento 

Durante o período em análise quatro documentos orientadores de estratégias de desenvolvimento 

foram produzidos e apresentados pelo governo central, como é o caso do Plano Integrado de 

Investimentos-Infra-estruturas Prioritarias para 2014-2017, aprovado na 32ª Sessão do Conselho 

de Ministros, de 19 de Setembro de 2013 e, pelas províncias que perfazem a área geográfica do 

estudo, como são os casos dos seguintes documentos: o Plano Estratégico de Desenvolvimento da 

Província de Tete 2007-2011, o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Sofala 

2010-2020, e o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Manica 2011-2015. No 

mesmo período que o Governo de Moçambique aprovou tanto a nível como provincial os seus 

respectivos planos estratégicos, em Agosto de 2010, o Banco Mundial apresentava o seu  

documento intitulado “Perspectivas para Pólos de Crescimento em Moçambique”. Sobre esses 

documentos voltarei a discutir de forma detalhada mais adiante. 

 Recentemente, três actos oficiais do Governo de Moçambique merecem particular atenção neste 

estudo. Primeiro, é o Informe Anual do Chefe de Estado à Assembleia da República sobre a 

Situação da Nação no dia 19 de Dezembro 2016, ou seja, um acto que aconteceu um mês após a 

tragédia de Caphirizange ter ocorrido. Segundo, é o acto oficial do Governo da Província de Tete 

no quadro do Balanço do Plano Económico e Social (PES) de 2016 realizado em Fevereio de 2017. 

Terceiro, é o Forum de Infra-Estruturas co-organizado pelas seguintes instituições do Estado: 

Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), Ministério das Obras Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos (MOPH), Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), 
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Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM) sob o lema  “Investir em Infraestruturas 

Resilientes para promover o Desenvolvimento Sustentável e a Integração Regional”, evento que 

decorreu nos dias 7 e 8 de Junho de 2017, na  Cidade de Tete. 

 

Surpreendentemente, nos três actos oficiais do governo, dos quais se esperava uma informação 

que reflectisse os problemas de fundo em torno da tragédia de Caphirizange e possíveis soluções, 

o governo ignorou completamente um problema bem conhecido e que impõe sérios riscos e 

desafios ao desenvolvimento da indústria extractiva e economia em geral: o roubo e venda ilegal 

de combustíveis em Moçambique e na província de Tete em particular. Ora vejamos: 

Sobre, o primeiro acto, eis o que o Chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, disse no seu Informe 

Anual à Assembleia da República sobre a Situação Geral da Nação, dia 19 de Dezembro de 2016 

sobre a tragégia de Caphirizange: 

“3. ...permitam-me, distintos mandatários do Povo, que expresse meu sentimento de pesar 

pela tragédia ocorrida em Caphirizange, na Província de Tete. Esta tragédia resultou na 

perda de inúmeras vidas humanas. Mais uma vez a nação Moçambicana se mostrou atenta 

e solídária.  

4. Contudo, a partilha do luto e solidariedade não bastam. É importante tirarmos lições para 

que tragédias como estas não voltem a suceder. De pouco vale a dor, se com ela não formos 

capazes de crescer. 

5. Em última análise, quem matou esses nossos irmãos é a pobreza. Apenas combatendo a 

pobreza em todas suas dimensões poderemos evitar que tragégias dessas se repitam.” 

(Nyusi, 2016) 

Nesse Informe do Chefe de Estado, para além das condolências apresentadas, se esperava que 

fosse reconhecido, de forma inequívoca, o problema de roubo e venda ilegal de combustíveis no 

país e em Tete em particular; para além da declaração de luto nacional, envio de brigadas centrais 

para Caphirizange, apelos à sociedade para se solidarizar com as vítimas e a criação da Comissão 

de Inquérito para investigar o incidente, o Informe do Chefe de Estado poderia também exigir a 

Comissão de Inquérito para produzir e comunicar os resultados da investigação. Não basta criar 

Comissões de Inquéritos que usam o erário público para viagens de investigação, mas nunca se 

comunica ao público os resultados alcançados por essas Comissões de Inquéritos. Não basta o 

governo apelar à sociedade para ser solidária em tempo de tragédias, como foram os casos de 

Caphirizange em 2016 e Chitima em 2015, é preciso também, que o governo partilhe os resultados 
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das Comissões de Inquéritos, para que a sociedade possa melhor contribuir para a erradicação do 

problema. Por exemplo, como é que as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que trabalham nas 

comunidades podem sensibilizar as populações para não serem manipuladas a entrar no roubo e 

venda ilegal de combustíveis se o governo não apresenta os resultados da Comissão de Inquérito 

sobre tragédia de Caphirizange?. Que fosse comunicada a visão do governo como pretende 

minimizar ou erradicar as práticas de roubo e venda ilegal de combustíveis em Tete e noutros 

pontos do país que minam o desenvolvimento da economia, põe em risco a segurança da saúde 

pública e ambiental de pessoas inocentes e prejudica a arrecadação de receitas para o Estado devido 

a distorção de preços: combustível roubado não é vendido ao preço oficial, ou seja dos postos de 

abastecimento de combustíveis. 

No que tange ao segundo acto, que foi a apresentação do Balanço do Plano Económico e Social 

de 2016 da Província de Tete, das 54 páginas, excluindo os anexos, o governo de Tete ignora 

completamente o problema de roubo e venda ilegal de combustíveis. Ora vejamos na página 18, 

parágrafo 67, o que esse documento diz sobre a tragédia de Caphirizange: 

“A tragédia de Caphirizange ocorrida no Distrito de Moatize, resultou na morte de 107 

pessoas dentro e fora das unidades sanitárias das 175 pessoas que contraíram queimaduras 

de diferentes graus, na sequência de uma explosão de um camião-cisterna que transportava 

combustivel” (Governo de Tete, 2017)62. 

 Essa é a única informação que o Governo de Tete oficialmente apresenta ao público, três meses 

depois do incidente. Se esperava que o Governo de Tete reconhecesse que o roubo e venda ilegal 

de combustíveis é um problema e que deve ser erradicado para o bem da sociedade, ambiente e 

economia da província e o país. Igualmente se esperava que o governo de Tete comunicasse os 

resultados da Comissão de Inquérito para que as instituições de Estado e a população de Tete e 

sociedade em geral possam tirar lições dos seus actos. Por exemplo, quando o Comando da PRM 

em Moatize solicitou ao Corpo de Salvação Pública na cidade de Tete para ir debelar o primeiro 

incêndio, a informação que a PRM recebeu é que os Bombeiros não tinham combustível para 

abastecer a viatura de combate aos incêndios. Mas depois de ter ocorrido a tragédia foi possível as 

instituições do Estado conseguirem combustíveis para se deslocarem a Caphirizange. Uma 

                                                           
62 O mesmo texto se pode ler na página 5 do Balanço do PES de Tete 2016 e tem mesmo conteúdo. 
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ressalva neste ponto: durante o trabalho de campo informantes disseram que a empresa mineradora 

Vale Moçambique não re-utiliza os combustíveis recuperados dos roubos. Esses combustíveis são, 

geralmente, em quantidades que variam de 500 a 20.000 litros e dizem que tem sido prática a Vale 

entregar os combustíveis ao Comando da PRM em Moatize. Portanto, temos uma situação 

intrigante criada por um incêndio: o Comando da PRM recebe combustíveis da mineradora mas 

não tem viaturas que possa consumir todo o combustível recebido; há incêndio e solicita-se 

bombeiros e estes não têm combustível para abastecer a viatura de combate aos incêndios. A 

situação se agrava então há soluções ad hoc. Uma autêntica contradição na forma de administrar 

as crises. E ainda se pode questionar como se administra os bens convertidos a favor do Estado, 

neste caso, os combustíveis líquidos apreendidos e que instrumentos existem para ajudar o governo 

local a decidir sobre o destino desses combustíveis. 

O facto desse Balanço do PES 2016 de Tete não reconhecer o problema, levou ao governo de Tete 

a circunscrever a sua visão minimalista do assunto ao afirmar no parágrafo 98, página 24, que “A 

Província de Tete conta com 10 Postos de Abastecimento de Combustíveis Líquidos (FNUAE), 

estando em cursos 4 nos distritos de Chiuta, Doa, Chifunde e Tsangano) (Governo de Tete, 2017). 

E mais, pelo facto de ignorar as consequências directas e indirectas que o roubo e a venda ilegal 

de combustíveis trazem à economia e sociedade, o Balanço do PES 2016 de Tete, não apresenta o 

número de barcos a motor que praticam a pesca semi-industrial na Albufeira de Cahora Bassa e 

como se abastecem de combustíveis esses barcos; motobombas em funcionamento para agricultura 

comercial; em que distritos estão localizadas as explorações de madeira, incoerência informativa 

do Balanço do PES 2016 do que se diz no parágrafo 137, página 35, sobre distritos que praticam 

cultura de tabaco, mas silêncio absoluto no parágrafo 143, página 36 sobre a silvicultura e sobre 

quantidades de combustíveis líquidos consumidos em Tete. O Balanço do PES 2016 de Tete 

apresenta informações detalhadas sobre energia eléctrica no parágrado 155, página 39, mas não 

diz nada sobre combustíveis líquidos e isso pode levar à conclusão que o Governo de Tete não tem 

conhecimento de quantidades de combustíveis que entram e são consumidos na província.  

Finalmente, o Balanço do PES 2016 de Tete apresentado em Fevereiro de 2017 apresenta os 

seguintes constrangimentos e, perspectivas e desafios: 
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Constrangimentos Perspectivas e Desafios 

210. Fraca rede de agro-processamento e 

comercialização agrícola; 

 

211. A deficiente transitabilidade das vias de 

acesso para os distritos (particularmente para 

Mutarara, Tsangano e Zumbo); 

 

212. Insuficiente cobertura dos serviços bancários 

para os distritos; 

 

213. Tendência de aumento de doentes infectados 

pelo HIV e SIDA nas Unidades Sanitárias 

214. Reforçar a capacidade de acompanhamento da 

implementação dos Projectos de Desenvolvimento 

em curso na Província; 

 

215. Expandir os serviços bancários para os 

distritos; 

 

216. Implementar a Estratégia do Governo da 

Província para a melhoria das vias de acesso e das 

estratégias e planos de acção aprovados; 

 

217. Continuar a expandir as fontes de 

abastecimento de água para consumo humano, 

abeberamento do gado e para fins agrícolas, em 

tempo de estiagem; 

 

2018. Alargar a rede sanitária e escolar, com 

enfoque para o ensino Técnico-profissional; e 

 

219. Continuar a expandir a energia eléctrica e a 

rede de telefonia fixa e móvel para os distritos 

(Postos Administrativos e Localidades) 

Governo de Tete (2017), Balanço do PES 2016, parágrafos 201-2019. 

O terceiro acto, tem a ver com o Forum de Infra-Estruturas co-organizado pelas seguintes 

instituições do Estado: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), Ministério das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPH), Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar (MASA), Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM) sob o lema  “Investir 

em Infraestruturas Resilientes para promover o Desenvolvimento Sustentável e a Integração 

Regional”, evento que decorreu nos dias 7 e 8 de Junho de 2017, na  Cidade de Tete.  

Nesse forum que decorreu sete (7) meses depois da tragégia de Caphirizange, a questão de infra-

estruturas de abastecimento, armazenamento e manuseamento de combustíveis não constou no 

programa oficial de dois dias do Forum de Infra-estruturas. Salvo erro, do pacote de informação 

apresentada e circulada no Forum nos dias 7-8 de Junho nenhuma informação fala sobre desafios 

de infra-estruturas para abastecimentos de combustíveis líquidos. Das quatro apresentações feitas 

no dia 7 de Junho 2017, pelos Aeroportos de Moçambique, Electricidade de Moçambique, 

MOPHRH e empresa Vale Moçambique, a maior vítima de roubos de combustíveis em Tete, 

estranhamente, não abordam nada sobre ausência de infra-estruturas para abastecimento de 

combustíveis. O mesmo aconteceu no dia 8 de Junho e nenhuma das cinco apresentações menciona 
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a falta de infra-estruturas para combustíveis líquidos. As apresentações do dia 8 de Junho foram 

feitas pela Universidade Eduardo Mondlane, Administração Nacional de Estradas, MASA, Banco 

Mundial e Instituto Nacional de Irrigação/UEM. Dos documentos partilhados nesse forum: nove 

(9) documentos do Ministério da Ciência e Tecnologia; vinte e seis (26) documentos do MOPHRH 

divididos em oito (8) sobre baragens, sete (7) sobre habitação, três (3) sobre estradas, oito (8) sobre 

abastecimento de água; quatro (4) documentos do MIREM, divididos em dois (2) sobre energia e 

dois (2) sobre gas; um (1) documento do MASA. Portanto, o governo organiza um forum regional 

sobre infra-estruturas com 40 documentos e 9 apresentações63 sobre infra-estruturas mas fica em 

silêncio absoluto sobre ausência de infra-estruturas de abastecimento, armazenamento e 

manuseamento de combustíveis líquidos, sobretudo para uma província como Tete cuja a demanda 

pelos combustíveis líquidos aumentou drasticamente pela óbvia multiplicação de actividades 

económicas, com destaque para a indústria extractiva, cujo uso de combustíveis líquidos é 

indispensável e determinante. Afinal que desenvolvimento de indústria extractiva e outros sectores 

de economia dispensam o uso de combustíveis líquidos? 

Dos três actos oficiais do governo e o silêncio a que foi submetido a questão de infra-estruturas 

para o acesso e comercialização de combustíveis líquidos nos termos do Decreto 45/2014 e 

Diploma Ministerial 176/2014, leva-me a concluir que há uma desatenção alarmante sobre 

problemas reais do que o governo deve abordar para que o almejado desenvolvimento sócio-

económico aconteça em Moçambique. Visto que qualquer processo de desenvolvimento sócio-

económico a decorrer num certo paí traz consigo oportunidades diversas quer para o Governo, 

sector privado e a população em geral, não se pode de forma pretensa ou não ignorar os riscos e 

desafios que as oportunidades inceram. Dai, a necessidade de reflectirmos o que o Estado pretende 

que seja a indústria extractiva e como os os diversos sectores da economia e segmentos da 

sociedade devem contribuir para o desenvolvimento sócio-económico integral de Moçambique. 

Mas o que esses documentos estratégicos dizem sobre o acesso e a comercialização de 

combustíveis líquidos? Em termos gerais, os quatro documentos estratégicos não apresentam 

nenhuma informação sólida que ofereça uma orientação e análise do factor combustíveis líquidos 

na engrenagem do modelo de desenvolvimento da industria extractiva e, como esse sector é visto 

do ponto de vista de acesso aos consumidores cujas operações nãa prescindem de combustíveis 

                                                           
63 Da informação que tenho acesso 
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líquidos, tais como madeireiros, pesca semi-industrial, cultivo e transporte de tabalho, transporte 

de passageiros e mineração industrial. Embora exista a legislação sobre a matéria, as estratégias 

do governo central e provinciais sobre o desenvolvimento, não oferecem respostas alinhadas ao 

contexto real sócio-económico das províncias onde os recursos naturais estão a ser explorados e 

muito menos procura dar resposta aos incidentes de roubos e comercialização ilegal de 

combustíveis no país, província de Tete em particular. Nesse facto averiguado de atitudes do 

governo, as suas respostas sobre a matéria, têm sido problemáticas por diversas razões. De entre 

elas podemos enumerar as seguintes respostas problemáticas. 

Primeira: Desatenção e Planificação para “o Inglês” Ver 

Quer antes ou durante o período em análise, ou seja de 2009 a 2016, o governo central não se deu 

a tarefa de se preparar devidamente e apresentar um modelo de desenvolvimento que tivesse em 

conta dinámicas, oportunidades e riscos que acompanham um desenvolvimento sócio-económico 

baseado na exploração derecursos minerais que servisse as peculiaridades do contexto nacional. 

Tal modelo ajudaria que as províncias ricas em esses recursos naturais e minerais pudessem ter 

uma linha de orientação. Essa falta de preparação do governo pode estar relacionada com a 

prescrição de “receitas de desenvolvimento” que o governo tem aceite e o país faz o tal 

desenvolvimento na base de projectos pilotos. O que o governo não percebeu ainda ou ignora é 

que nenhum desenvolvimento sócio-económico acontece na base de ordens ou receitas exógenas 

do que aconteceu algures em contexto sócio-económico e político diferentes de Moçambique 

(Leftwich, 1990). Portanto, Moçambique precisa encontrar sua própria agenda de 

desenvolvimento que tome em conta as especificidades e o contexto real do país. 

Visto que nada foi apresentado a nível do governo central, os governos provinciais se embarcaram 

em iniciativas dos chamados planos estrátégicos de desenvolvimentos. Geralmente, os planos 

estratégicos têm sido preparados por consultores, alguns bons ou péssimos e com excassa análise 

crítica da dinámica do contexto local. Uns até podem advogar que os planos estratégicos resultam 

de consultas amplas e extensivas à população. Este estudo suspeita que as alegadas consultas foram 

mais de carácter legitimador de processos como tem sido apanágio de consultas públicas em 

Moçambique. Foi assim aquando da criação da engenharia de processos de participação 

comunitária nos Órgãos Locais do Estado a luz da Lei 8/2003 e foi assim também como aconteceu 

com o processo de elaboração da proposta de lei sobre o Conteúdo Local e da lei da 
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Responsabilidade Social Empresarial em 2012/13 onde as pessoas são simplesmente reunidas para 

serem informadas do que já está feito.  

Está evidente nos quatro documentos mencionados, a utilização, quase que decorativa do SWOT 

Analysis64. Essas análises ao ignorarem factores institucionais, por exemplo a incapacidade e 

desafio institucional do Governo em lidar com processos legais, isto é legislar, fazer observar e 

cumprir a lei, ou isolar o factor indispensável – combustíveis líquidos – e avaliar criticamente 

factores de oportunidades e riscos. Embora tenhamos a lei é preciso que haja entidades com 

recursos financeiros e humanos para velar pela ordem legal. O mesmo se pode dizer à incapacidade 

institucional para com questões sócio-económicas relacionadas com as operações de vários 

sectores da indústria extractiva, ou seja planificação baseada numa análise critica da dinámica 

sócio-económica e não uma planificação como um mero exercício para cumprir com 

procedimentos e dizer-se que também a “minha provincia” tem plano estratégico. Por exemplo, 

como é que o Estado visualizou a implantação de operações mineiras, operações de madeireiros, 

pesca semi-industrial, transporte de tabaco e passageiros, sectores que não dispensam o uso de 

combustíveis líquidos, em locais cujo acesso aos combustíveis líquidos é inexistente? Dez a 

quatorze Postos de Abastecimento de combustíveis para toda a província não são suficientes para 

satisfazer as necessidades dos consumidores em Tete 

A questão crítica aqui se refere à não preparação, planificação e acompanhamento do Governo à 

factores adversos, tais como roubo e venda ilegal de combustíveis, nessa previsível dinâmica de 

crescimento dos consumidores de combustíveis líquidos por vários sectores da indústria extractiva, 

em termos de infra-estruturas ao serviço do sector de 2009 até 2016. Portanto, aumentou o número 

de consumidores em toda a província de Tete mas, as infra-estruturas de armazenamento, 

manuseamento e abastecimento de combustíveis mantiveram-se estacionárias ou, tiveram no 

mínimo um acompamento lentíssimo como ilustram os mapas sobre bombas de abastecimento de 

combustíveis já mencionados. A falta dessas infra-estruturas nunca mereceu análise cuidadosa nos 

quatro documentos do governo e nem mesmo no do Banco Mundial de Agosto de 2010. Dado esse 

factor de ausência, uma análise critica aos factores dinamizadores da indústria extractiva, tais como 

demanda do combustíveis líquidos acima da capacidade instalada, de certa forma provocou 

inconsistência de respostas à práticas de roubos, no geral, e de combustíveis em particular em Tete. 

                                                           
64 Instrumento para analise conhecido com o FOFOA ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) 
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Por exemplo, actos de roubo, desde que sejam para quem tem bens materiais deixou de ser 

preocupação em Moatize. E mais grave ainda, está-se perante uma situação na qual as pessoas da 

Vila Municipal de Moatize começam a considerar de “patrão” a quem é ladrão, porque esse pode 

pagar o silêncio e as despesas de alguém (GdD, 2017) 

Para ilustrar esses pontos, nos dias 1-2 de Julho de 2007, o Governo de Tete apresentou 

publicamente o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província 2007-2011. Nesse 

documento não consta nenhuma análise que reconheça o problema de roubo e venda ilegal de 

combustíveis e nem uma acção de mitigação sobre a falta de infra-estrututas de armazenamento, 

manuseamento e abastecimento de combustíveis. A prática de roubos e assalto a camiões 

transportando víveres é do conhecimento das autoridades governamentais e policiais, como já foi 

referido neste trabalho65. O mesmo se pode seguramente dizer sobre o roubo e a venda ilegal de 

combustíveis ao longo das principais rodovias que ligam a cidade da Beira ao Malawi e Zâmbia 

via Tete. Por exemplo para quem faz uma viagem terrestre da cidade da Beira-Mutare; Beira-Tete-

Malawi, ou Beira-Quelimane, Beira-Zâmbia observva que há combustíveis liquidos a serem 

comercializados ilegalmente nas bermas das estradas. No entando, isso acontece aos olhos da PRM 

que tem a seu dispor a lei, os governantes dos distritos e províncias onde isso acontece sabem do 

assunto mas olham e o negócio ilegal é feito como se de legal se tratasse.  

Em qualquer parte do mundo nenhum processo de desenvolvimento económico é linear. Há 

sempre factores de risco ao tal desenvolvimento que precisam de respostas adequadas, quer legais 

ou políticas.  

Igual ausência de análise de factores de ameaça ao desenvolvimento baseado em recursos naturais, 

como é o caso de roubo e venda ilegal de combustíveis, se pode observar no Plano Estratégico da 

Província de Sofala 2010-2020, no Plano Integrado de Investimentos-Infra-estruturas Prioritarias 

para 2014-2017, aprovado na 32ª Sessão do Conselho de Ministros, de 19 de Setembro de 2013; 

Perspectivas para Pólos de Crescimento em Moçambique, de Agosto de 2010 e no recente Balaço 

do PES 2016 do Governo de Tete relaizado em Fevereiro de 2017. Isso é grave política e 

economicamente porque é como se o Governo estivesse a assumir que os actos de roubo e venda 

ilegal não fossem ameaças ou impecilhos ao desenvolvimento do sector sem distorções. Há vários 

                                                           
65 Cfr. Secção 4.2. Práticas Ilicitas Enraizadas: Luenha e Caphirizange 
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actores involvidos no negócio de combustíveis líquidos, desde o vendedor de 1 a 5 litros de 

gasolina até criminosos que roubam ou desviam camiões-cisternas e vendedores de 20.000 litros 

de gasolina, cuja actividade não é tributável por ser ilegal.  

Todavia, interessante notar que o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Manica 

2011-2015, na secção 3.2.3, Quadro 11. Matriz FOFA – Recursos Mineriais, faz uma análise e 

reconhece o problema de falta de bombas de combustíveis em três distritos e o problema de roubo 

e venda de combustíveis nas estradas nacionais (Governo de Manica, 2015, 28). As províncias de 

Sofala, Manica e Tete perfazem o corredor por onde passam os combustíveis líquidos que também 

são roubados e vendidos ilegalmente ao longo das estradas e em Tete. 

Se a questão de roubo e venda ilegal de combustíveis fosse analisada, reconhecida pelas 

autoridades governamentais, quer central e provinciais, é de crer que o assunto constasse como 

prioritário na agenda de desenvolvimento do Governo. No mínimo, o assunto constaria na 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento (END) 2015-2035 ou nos documentos cuja menção já 

foi feita. Por exemplo, era de se esperar que na secção 3.2.2 que apresenta os pilares da 

industrialização e na sub-secção 3.2.2.2. que lista prioridades de desenvolvimento de infra-

estruturas ignora infra-estruturas para abastecimento, armazenamento e manuseamento de 

combustíveis numa época em que a indústria extactiva, nos moldes e contexto de Moçambique 

não funcionaria sem o uso de combustiveis líquidos. A outra forma de reconhecer o problema seria 

considerá-lo, a título de análise, como factor de ameaça ou risco e talvez fosse matéria de advocacia 

junto da PETROMOC ou mesmo FUNAE, para que esta última, usando dos benefícios de 

incentivo geográfico nos termos dos números 2 e 3 do artigo 23 e do artigo 26 do Decreto 45/2012, 

tivesse razões suficientes para um investimento célere nessa área.  

Da revisão bibliográfica e entrevistas conduzidas, não se conhece nenhuma estratégia da 

PETROMOC sobre essa matéria. Mesmo que não a tivesse, é do próprio interesse da PETROMOC 

como empresa pública que prossegue fins lucrativos, por exemplo, que implantasse infra-estruturas 

de armazenamento e abastecimento de combustíveis ao longo das estradas principais: de Changara 

até Zobwe; Changara-Vila Ulongwe e até a fronteira de Calomwe; de Changara até Cassacatiza na 

fronteira com a Zâmbia, de Changara até Mukumbura e Zumbo, ou no mínimo em locais (distritos, 

ao longo da estrada nacional) onde há operações de madeireiros e cultivo de tabaco. Isso, poderia 

ter sido uma das mais pragmáticas acções do Governo que poderia ajudar a controlar ou minimizar 
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os incidentes de roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos em Tete para níveis menos 

alarmantes. Todavia, essa accão não estancaria de um dia para o outro os roubos e a 

comercialização ilegal de combustíveis mas minimizaria, visto que essa actividade ilícita ganhou 

maior ímpecto com o início das actividades de exploração de madeira, cultivo e transporte de 

tabalho e, turismo e pesca semi-industrial na albufeira de Cahora Bassa. Em todos os locais onde 

essas actividades económicas ocorrem cada entidade ou operação decide e escolhe a modalidade 

como aceder, transportar, armazenar e manusear combustíveis líquidos.  

As actividades de mineração de carvão em Moatize e Chirodzi em Marara apenas se situam como 

fontes donde os combustíveis são roubados para alimentar os demais sectores da indústria 

extractiva em Tete. Se a moda pegar e generalizar-se para outras províncias vai exacerbar-se a 

desgovernação do sector da indústria extractiva, como tem sido o caso da exploração florestal 

(Mackenzie, 2005), e o Estado não vai alcançar o desenvolvimento que pretende almejar, pois as 

capacidades dos barões de combustíveis se organizarem será maior que a resposta do Estado dada 

a lentidão processual com que o Estado lida com esse tipo de coisas. A PETROMOC e FUNAE 

poderiam fazer melhor uso das suas atribuições para expandir os postos de abastecimento de 

combustíveis nos locais onde há maior procura de combustíveis líquidos. Economicamente é um 

negócio lucrativo, por isso os barões de combustíveis “numa acção de antecipação decidiram estar 

licenciados e construir suas próprias bombas de abastecimento de combustíveis” (GdD, 2917).  

Até a data da tragédia de Caphirizange, a Vila Municipal de Moatize só tinha 2 Postos  de 

Abastecimento de Combustíveis (PACs). Mas sete meses depois da tragédia, emergem várias 

construções de PACs. Concentrar PACs na Vila de Moatize serve mais para encobrir que 

solucionar o problema de roubo e venda ilegal, pois os tais PACs eventualmente poderão ser 

usados como  depósitos legais de combustíveis roubados nas empresas mineradoras ou para o 

baldeamento dos camiões cisternas em trânsito para Malawi. Quando essas construções forem 

concluidas e os PACs estiverem em pleno funcionamento tudo indica que os roubos de 

combustíveis vão continuar nas empresas mineradoras e o baldeamento de camiões-cisterna em 

trânsito também. Mas desta vez a forma será bastante sofisticada e dificil de provar, pois não basta 

apenas construir os PACs é preciso que esses postos de abastecimento estejam a responder 

efectivamente as necessidades de quem nasdas operações económicas que não dispensa o uso de 

combustíveis líquidos. Resumindo, concentrar os PACs  na vila de Moatize não resolve o problema 
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de roubos e venda ilegal de combustíveis, ou seja não elimina a retro-alimentação negativa dos 

sectores da indústria extractiva: retira-se combustíveis duma empresa mineradora para ilicitamente 

fazer funcionar as operações madeireiras, transporte de tabaco, pesca semi-industrial.  

 

Segundo: Percepção sobre Interesses Conflitantes: Estado versus Sector Privado 

O Governo ou acreditou, ou ignorou, que os interesses económicos dos actores da indústria 

extractiva fossem proporcionais ou que estivessem à altura dos interesses do Estado em termos de 

criar e regular o funcionamento de infra-estruturas necessárias para que as operações da indústria 

extractiva fluam normalmente. O governo pode fazer melhor uso das parcerias-público-privado 

(PPPs) para assegurar que os postos de abastecimento de combustíveis estejam à altura para 

satisfazer as necessidades da indústria extractiva. Aqui também, fica evidente que o Governo não 

definiu claramente o modelo de desenvolvimento da indústria extractiva para Moçambique: se 

optou pelo intervencionismo/ dirigismo/ modernização; ou se optou pelo liberalismo. Mesmo que 

tivesse optado pelo liberalismo, o Estado deve se preparar para dar resposta como Estado em 

termos da capacidade institucional e de sistemas que devem estar ao serviço do sector privado , 

concretamente a indústria extractiva para que esse sector contribua de forma eficiente na economia 

nacional. Na situação em que nos encontramos, um determinado sector da indústria extractiva (IE) 

colhe enormes prejuízos operacionais com o roubo e venda ilegal de combustíveis, enquanto os 

outros sectores da mesma IE usufrui de forma distorcida os custos operacionais 

Diferentes prioridades produzem respostas diferentes entre os actores como pode ser ilustrado a 

seguir nas “intervenções propostas para o pólo de desenvolvimento” (Banco Mundial, 2010, 10). 

Intervenções propostas para o polo de desenvolvimento de Tete 

 Melhorar o clima de investimento local 

 Promover as relações comerciais apoiando empresarios 
locais 

 Facilitar o comercio transfronteirço 

 Criar capacidade governamental para planear, coordenar 
e implementar programas de desenvolvimento 

 Preparar-se para uma fiscalizacao transparente e 
responsavel das receitas da mineração 

 Reforçar as instituicoes de educação e formação 
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 Manter acesso aberto aos bens de infra-estruturas 

 Minimizar os efeitos sociais e ambientais dos projectos de 
energia e mineração 

 

 

Por exemplo, o sector da mineração de carvão, que é uma das principais fontes onde os 

combustíveis líquidos são roubados para posterior venda, por reconhecer essa incapacidade 

institucional do Estado para prover as infra-estruturas de abastecimento de combustíveis, as 

empresas mineradoras como a Vale Moçambique, ICVL66 criaram as suas respectivas infra-

estruturas de armazenamento e abastecimento de combustíveis para abastecer os seus respectivos 

equipamentos, maquinarias e viaturas para mitigar essa incapacidade do Governo em responder as 

necessidades de consumo do sector. É facto, que nem todas os actores das operações da indústria 

extractiva (madeireiros, produtores e transportadores de tabalho, pesca e turismo em Cahora 

Bassa) têm capacidades financeiras, técnicas e logísticas que as multinacionais no sector do carvão 

têm. Enquanto a incapacidade do Governo ficou camuflada na pretensa boa vontade dos 

investidores, os operadores de várias operações da indústria extractiva, tais como madeireiros, 

pesca semi-industrial, cultivo e transporte de tabaco, e transportadores de passageiros vulgo Chapa 

100, criaram suas próprias formas de estar no negócio de combustíveis, evadindo-se dos 

procedimentos e ditames legais, ficando bem distante do controlo duma PRM sem recursos 

humanos, materiais e financieros para prevenir que os roubos e a venda ilegal de combustíveis 

aconteçam. Nessas condições, realisticamente não se pode esperar da PRM uma resposta adequada 

e efectiva para resolver o problema, pois a própria PRM se torna bastante vulnerável, ficando 

apenas a reagir à pressões externas, tais justificações como a falta de recursos, aliciamentos de 

vária ordem numa província onde o custo de vida ficou encarecido mas a PRM trabalha nas 

mesmas condições antes da desrupção sócio-económica em Tete.  

Terceira: Papel da PRM versus Custo de Vida em Tete 

As duas situações anteriores, tornaram a PRM vulnerável pois, ela tinha que responder a duas 

pressões: (i) garantir a segurança e ordem públicas sem efectivo humano e recursos materias67 e 

                                                           
66 ICVL herdou as Infra-estruturas construidas pela Riversdale e Rio Tinto 
67 Uma PRM sem viaturas de patrulha operacionais, e se os tivessem não tinha combustível para abastece-las se 
torna humanamente dificil fazer o trabalho. A questão aqui está para além de corrupção. Por exemplo, uma empresa 
mineradora sofre frequentes invasões e vandalizações de seus equipamentos e roubo de combustível e solicita a 
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financeiras, porque esse é o mandato legal da corporação e; (ii) resistir a estímulo material e 

financeiro de terceiros numa província (Tete cidade e vila de Moatize) cujo custo de vida havia 

aumentado mas onde os membros da PRM tinham que trabalhar nas mesmas condições que haviam 

antes de 2009. Essa situação teve implicações críticas do efectivo e capacidades logísticas da PRM 

em Tete para executar operações de controlo e combate a roubos e comercialização ilegal de 

combustíveis com isenção. Com uma PRM sem número suficientes de agentes, sem recursos 

financeiros e materiais, tais como viaturas em condições operacionais, combustível para 

abastecimento e rádios de comunicação para cobrir todas as áreas do destino final dos combustíveis 

líquidos na indústria extractiva (carvão, madeira, pesca, turismo e tabaco) fica difícil esperar da 

PRM uma resposta apropriada e que resone a legislação nacional em vigor sobre o sector. Portanto, 

não se pretende absolver a PRM aqui, mas situar o contexto problemático das estratégias de 

respostas dadas pelo Governo em Tete sobre a questão de roubo e comercialização ilegal de 

combustíveis em Tete.  

Durante o trabalho de campo, informantes deixaram perceber que quer a PRM, as autoridades 

governamentais do distrito e órgãos de administração de justiça não têm feito nada para combater 

o roubo e a venda ilegal de combustíveis, como ilustra o gráfico 5: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
PRM para intervir. A PRM só pode intervir se tiver recursos para o efeito. Não basta a boa vontade da PRM. É 
necessário os recursos humanos e materiais que que o trabalho seja feito. 
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Gráfico 5: Percepções sobre Acções da PRM/ Justiça no combate a roubo e venda ilegal de 

Combustíveis 

ç  

Fonte: Dados do Trabalho de Campo, Dez. 2016 a Agost. 2017. Chambote, 2017 

 E no entender dos 262 informantes que participam directamente no roubo e venda de 

combustíveis, a inacção da PRM, autoridades governamentais e órgãos de administração de justiça 

deve haver algum benefício que recebem pela inacção, porque não encontramos explicações que 

justifique o que está acontecendo em Moatize. Para sustentar essa alegação, os 262 informantes 

asseguram que quando são interceptados e apanhados nas áreas das concessões mineiras com 

combustíveis solicitam que o pessoal da Segurança das mineradoras os entregue a Policia. Mesmo 

assim, “nós nunca ficamos na cadeia”. Outros ainda com um pouco de timidez disseram que 

quando os ladrões de combustíveis, quer os actores morais ou materiais são entregues a Justiça 

pela PRM, os tais “nunca ficam na prisão. Pagam caução e retomam as suas actividades 

normalmente”. Para tentar sustentar a alegação, um dos informantes contou o seguinte episódio: 

“Certa vez, dois camiões-cisterna pertencentes a um chefe foi introduzio numa das 

empresas mineradoras para retirar o combustível de uma das bombas de combustíveis de 

uso exclusivo da mineradora. Acontece que o pessoal lá da mineradora que acertou o 
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negócio preparou todas as condições para que o combustível fosse retirado. Mas por 

questões adversas a tal pessoa acabou saindo do posto de controlo. O Guarda-Segurança 

que não estava dentro do contexto do negócio nesse dia, ao ver aqueles camiões-cisternas 

numa hora estranha à habitual do descarregamento de combustíveis aproximou-se aos 

motoristas dos camiões. Ao aborda-los foi confrotando com uma oferta de 400.000,ooMts 

como compensação se ele colaborasse  com os infractores e não activasse o alarme. O 

Guarda-Segurança não cedeu ao aliciamento resistindo a pressão do estímulo financeiro. 

Accionou o alarme e reteve os camiões e comunicou a Polícia. Quando a Polícia se fez ao 

local levaram o valor e levaram o Guarda-Segurança para a Esquadra e lá ficou detido 

como tendo sido ele o promotor daquela façanha. Semanas depois foi a própria empresa 

mineradora que teve de ir solicitar a libertação do Guarda-Segurança. Essa forma de actuar 

não vai acabar com roubos de combustíveis” (Doce68, 2017) 

Um outro informante, em forma de questionamento retórico disse  

“...é prática que os combustíveis roubados nas mineradoras quando recuperados quer pela 

empresa quer pela PRM, as mineradoras não re-usam tais combustiveis. Normalmente, as 

empresas entregam esses combustíveis ao Comando da PRM em Moatize, que nem 3 

viaturas oficiais e operacionais tem. Onde é que a PRM usa tanto combustível? Não consta 

que a PMR tem distribuido tais combustíveis pelo SDAE ou hospitais....fica claro que 

ninguém fica preso e cumpre penas nesse negócio”, desabafou (TM, 2017) 

Respostas problemáticas do governo provincial sobre a matéria não se esgotam no que já 

analisámos. A título ilustrativo, uma outra dimensão de resposta problemática está na Caixa 2. 

Todavia, deve-se reconhecer que essa foi uma das primeiras  respostas mais ou menos concertada 

do Governo Provincial, DIPREME e PRM inclusive. Essa resposta surge em Março de 2014 com 

a apresentação do que a PRM em Tete denominou de “idealização das medidas de segurança da 

PRM nas empresas mineradoras como ilustra a Caixa 2, seguido pela elaboração e partilha dos 

Termos de Referência do Comité de Coordenação da Segurança das Mineradoras (CCSM), na 

Caixa 3.  

                                                           
68 Esse informante tem prestado serviços nas empresas mineradoras em Tete e quiz partilhar essa informação com 
o autor. 
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O questionamento do autor sobre essa resposta deriva do facto dessa resposta ter sido resultado da 

pressão feita pelas empresas mineradoras Vale Moçambique, Rio Tinto, Jindal, Minas de Moatize 

devido aos constantes assaltos às áreas de operações mineiras e não necessariamente de análise e 

do trabalho da PRM. Num contexto de desrupção sócio-económica provocada pelas operações da 

indústria extractiva era de esperar que fosse a PRM a tomar a iniciativa de acção e não esperar 

pelos agentes económicos. No entanto, compreende-se a situação da incapacidade institucional e 

logística que a PRM enfrenta num contexto em que não existe nenhum modelo definido pelo 

governo, o mercado de combustíveis líquidos é poroso e o aumento de número de consumidores 

não tem sido acompanhado com infra-estruturas de armazenamento e abastecimento de 

combustíveis que pudessem mitigar os efeitos das ilicitudes. Portanto, se as empresas mineradoras 

não tivessem pressionado, talvez não tivesse sido elaborado este documento, porque os roubos e 

comercialização ilegal de combustíveis já eram do conhecimento público. 
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Caixa 2: Resposta da PRM em 2014 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
PROVÉNCIA DE TETE 

GOVERNO PROVINCIAL 
 

COMITÉ COORDENADOR DA SEGURANҪA DAS EMPRESAS MINERADORAS 

 

ASSUNTO: IDEALIZAҪÂO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA PRM NAS EMPRESAS MINERADORAS 

 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos tempos, a Província de Tete tem vindo a registar mais empresas com destaque às de exploração mineira com 

investimentos avultados como é caso das empresas VALE – MOÇAMBIQUE, RIO TINTO, JINDAL, MINAS DE MOATIZE e 

outras emergentes. 

 

 Esta realidade tem contribuído também para o aumento da população residente na província oriunda de diversos pontos do país. 

Paralelamente a esta realidade, o comando tem sido reportado com frequência casos de roubos e furtos perpetrados por grupos de 

indivíduos desconhecidos nas empresas, sendo que a principal vítima nos últimos dias é a empresa Rio Tinto. 

 

Para inverter cenário, o Colectivo de Direcção do comando Provincial da PRM Tete, reuniu e analisou a situação tendo proposto as 

seguintes medidas operativa-preventivas a serem imediatamente implementadas em coordenação com as referidas empresas. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA AVANÇADAS  
 Criação de um Comando independente, a instalar-se em Benga, Distrito de Moatize, composto por 70 membros da PRM estruturado 

da seguinte maneira: 1 Comandante; 1 Chefe das Operações; 1 Chefe de Secretaria; 1 PIC; 1 Logístico e Patrulheiros. 
 Apois a criação, deve-se construir uma Esquadra equipada de casernas, refeitórios, balneários entre outros para aquartelamento da 

Força em referência, que para além de atender casos específicos da empresa também irá atender os populares residentes;  
 O apetrechamento em 08 viaturas com tracção a 4 rodas (land Cruser);10 motos, 01 helicóptero, 39 Rádios de comunicação 

(motorolas), sendo 30 portáteis, 08 para as viaturas com as respectivas bases e 01 no posto também com a respectiva base, 

abastecimento em combustível, manutenção dos meios, assim como a alimentação da Força. 
 Abertura de estradas em volta das áreas concessionárias garantindo a iluminação das mesmas assim como a vedação do lado interior 

para permitir maior vigilância e patrulhamento, sobretudo no período nocturno;  

 

Tarefas: 

1. Recolha de dados sobre os potenciais delitivos; 

2. Planificação e execução de patrulhas e giros ininterruptas as áreas concessionadas; 

3. Controlo e fiscalização de entradas e saídas de viaturas transportando tanques de combustíveis; 

4. Aplicação de toda legislação do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, referente a interdição do armazenamento e venda 

informal de combustíveis e lubrificantes; 

5. Criação de conselhos comunitários de segurança, garantindo contacto permanente com as comunidades locais para garantir a 

recolha de informações operativas. 

  

Necessidades Urgentes  

 Efectivos e sua preparação; 

 Equipamentos apropriados; 

 Fardamentos; 

 Armas de tipo short gan  

 Escudos. 

Tete, aos 06 de Março de 2014 

Fonte: Governo/PRM de Tete, 6 Março de 2014 
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A resposta apresentada na Caixa 2 é particularmente problemática por insinuar atribuição de 

responsabilidades, primariamente, à empresa mineradora Rio Tinto para a efectivação das medidas 

apresentadas. Ou seja, para que essas medidas fossem implementadas dependia necessariamente 

da Rio Tinto criar condições para que o contigente de 70 homens fosse instalado em Benga, por 

sinal área próxima da concessão daquela empresa. Mas isso não resolveria o problema de roubo e 

venda de combustíveis das empresas mineradoras pelas seguintes razões:  

Primeiro, porque a questão apresentada pelas empresas mineradoras exigia, por um lado, o 

posicionamento firme do governo para acabar com as invasões, roubos e venda ilegal de 

combustíveis fora dos Postos de Abastecimentos. O Estado tem instrumentos legais e o monopólio 

do uso da força. Portanto caberia ao Governo resolver o problema: lei e ordem. Por outro, requeria 

uma resposta holística que abrangisse todas as outras empresas mineradoras em Tete sob liderança 

do Governo, pois a estratégia de resposta das empresas mineradoras haviam sido apresentadas 

resumidamente, como ilustra a Caixa 3 abaixo. 

Caixa 3: Estratégias das Empresas Mineradoras:   

 Apresentar as autoridades governamentais: Governador de Tete, Administrador de Moatize, 

Edis de Tete e Moatize, Comandos Distrital e Provincial da PRM; Procuradores e Juizes em 

Moatize e Tete sobre a questão de invasões às áreas de operações mineiras, roubo e venda 

illegal de combustíveis. 

 

 Melhorar a segurança interna: (i) construção de barreiras, diques e vedadção de protecção; 

(ii) tingir os combustíveis para facilitar a identificação; (iii) modificação aos sistemas móveis 

de equipamentos de combustíveis para dificultar o roubo; (iv) implementar medidas 

melhoradas de controlo nos postos de abastecimento de combustíveis incluindo cameras 

CCTV, iluminação e vedações; (v) revista constante dos guardas de segurança. 

 

Portanto, um contigente de 70 homens em Benga só cobriria a área de Benga deixando de lado as 

mesmas preocupações que a Vale Moçambique, Jindal em Chirodzi, Minas de Moatize, Minas de 

Rovubwe e outras empresas em Tete. 

 

Segundo, porque é o Estado que deve ter o monopólio do uso da força e deve usá-la dentro dos 

limites da lei. Ao se propor instalar um Comando Independente em Benga, numa concessão 

mineira ficava-se com a percepção de que essa força tinha um mandato diferente do da PRM, que 

é de garantir a ordem e segurança públicas e não apenas ao serviço das empresas mineradoras. 

Durante o período em análise eram frequentes e sistemáticos roubos nos bairros na cidade de Tete, 
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mas havia contigente especial da PRM para combater o problema. Se o assunto era invasões é 

porque havia donde esses invasores vinham; se ocorria roubo e comercialização ilegal de 

combustíveis, havia também onde esses combustíveis líquidos eram armazenados para posterior 

venda. Portanto, uma força da PRM sugerida pelo Governo de Tete não poderia ter acolhimento 

devido pelas empresas, pois para além da segurança nas operações mineiras as empresas 

procuravam o máximo possível adoptar uma postura alinhada ao que é conhecido de “Licença 

Social para Operar” tendo em conta os pendentes relacionados aos reassentamentos involuntários 

inconcluvisos em Cateme, Mualadzi e Chirodzi em Tete.  

 

Terceiro, porque uma das empresas mineradoras não usa armas de fogo na sua concessão mineira 

embora se tenha tornado na grande vítima de invasões e roubos. Por regra, a Rio Tinto não usava 

armas de fogo na concessão da Mina de Benga e isso estaria contra a política traçada para as 

operações da Mina de Benga. Numa reunião havida com autoridades governamentais em Tete no 

dia 9 de Julho de 2013, um funcionário sénior da Rio Tinto com responsabilidades de gestão da 

Mina de Benga afirmou que: 

“Rio Tinto Coal Mozambqiue advoga a política de não armas de fogo para garantir a 

segurança das nossas operações, porque sentimos que isso vai levar a escalada da violência 

com os criminosos a usarem armas de fogo como forma de resposta. E mais, ter armas de 

fogo nos locais das operações mineiras aumenta o risco de fatalidade ou ferimentos graves 

aos membros das comunidades que estão actualmente a serem explorados pelos sindicatos 

de criminosos para roubar diesel69. 

A política da Rio Tinto de não uso de armas de fogo na Concessão da Mina de Benga não foi 

acolhida com simpatia pelo Comando Provincial da PRM, Governo e pelo magistrados. A PRM, 

o Governo de Tete e até magistrados davam a entender que o uso de armas de fogo fosse a única 

solução para o problema de roubo de combustíveis às empresas mineradoras. Mas experiências 

noutros países, como nas minas de Africa do Sul, caso de Maricana, e o trabalho de campo provam 

que o governo precisa de encontrar formas mais prágmáticas de resolver o problema, desde o 

investimento de vulto na construção de Postos de Abastecimento de combustíveis líquidos onde 

                                                           
69 “….RTCM advocate no weapons policy in our security operations, as we feel that this will only lead to escalation, 

with criminals using firearms in response. Furthermore, having firearms on site increases the risk of fatality or serious 

injury to members of the community that are currently being exploited by criminal syndicates to steal diesel”. 
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os madeireiros, agricultores e transportadores de tabado, operadores de pesca semi-industrial se 

encontram e nos postos fronteiriços oficiais. É o mínimo que se pode esperar. Ou seja, é preciso 

criar condições para que não haja destino ilegal para combustíveis roubados.  

Recomendar as empresas tingir seus combustíveis mas deixar que se venda combustíveis nas 

bermas das estradas da cidade de Tete e Vila de Moatize não resolveu e nem vai resolver o 

problema. O mesmo é aplicável ao uso de armas de fogo. Quem garante que os barões de 

combustíveis não usam armas de fogo? Durante o trabalho de campo, alguns informantes 

confidenciaram que algumas empresas mineradoras, dada a incapacidade da PRM e ou não 

vontade do governo em acabar com esses actos ilícitos, acabaram por optar pelo uso de armas de 

fogo nas concessões mineiras ou em casos extremos tomam decisões de enterrar camiões-cisternas 

e respectivos motoristas que vão roubar combustíveis nas minas. Um dos informantes disse que 

“quando camionetas dos barões entram nas concessões mineiras para retirar combustíveis e quando 

são apanhados, algumas empresas mandam fazer escavações e enterram as camionetas, depositos 

e respectivos motoristas vivos. Há vezes que os barões solicitam a PRM para ir solicitar as 

empresas para retirarem as viaturas retidas nas concessões mineiras.” A ser verdade esses contos, 

onde por um lado as empresas mineradoras decidem fazer justiça pelas próprias mãos como se diz 

na gíria, ou os barões pedem os bons oficíos da PRM para que as viaturas retidas sejam retiradas, 

isso significa que nem as próprias empresas confiam nas acções e atitudes da PRM sobre os roubos 

e venda ilegal de combustíveis. Essas são informações recolhidas durante trabalho de campo e 

merecem uma investigação apropriada para se apurar a veracidade dos factos e não um estudo de 

análise como este que de certa forma tem suas limitações. 

Quarto, porque nenhuma das empresas mineiras na altura estavam dispostas a arriscar a sua 

reputação nas operações por que já estavam sob olhar atento da Human Rights Watch, Liga dos 

Direitos Humanos (LDH), UNAC e outras ONGs/ OSC devido a tumultos constantes que 

enfervilhavam nos processos de compensações em Moatize e Benga, assim como dos 

reassentamentos em Cateme e Mualazi.  

Quinto, porque não se indicou quem iria pagar para aquisição dos equipamentos solicitados tais 

como: 8 viaturas do tipo Land Cruser com tracção a 4 rodas, 10 motos, 1 helicóptero, 39 Rádios 

de comunicação (motorolas), sendo 30 portáteis, 08 para as viaturas com as respectivas bases e 01 

no posto também com a respectiva base, abastecimento em combustível, manutenção dos meios, 



 

125 
 

assim como a alimentação da Força. Várias perguntas foram levantadas nos corredores após a 

apresentação dessa lista porque diplomaticamente os responsáves das empresas mineradoras não 

quiseram falar abertamente do assunto. Por exemplo, do piloto para o proposto helicóptero, 

pagamento e alimentação aos 70 homens e a duração da operação e mais como é que a segurança 

das operações das empresas mineradores se traduziriam na segurança pública, responsabilização 

dos mandantes de ladrões de combustiveis e o fim do roubo de combustíveis. Essas foram 

perguntas que nunca foram apresentadas publicamente e também nenhuma resposta holística foi 

avançada. 

 

Sexto, porque o período que essa proposta foi avançada coincidiu com o momento (2013-2014) de 

hostilidades militares em Zobwe e Tsangano e isolados ataques aos comboios da Vale 

Moçambique na linha de Sena. Portanto, em termos de percepção do lado das mineradoras foi que 

essa proposta de estratégia de resposta do governo apresentava algo de mais sinistro que os 

aparentes problemas de resolver a questão de roubo e venda ilegal de combustíveis no sector da 

indústria extractiva em Tete. Diplomaticamente, as empresas mineradoras  procuraram não aceitar 

essa proposta por parecer estar contra ditames económicos. 

 

Sétimo, porque, mais que a necessidade do uso da força a proposta de resposta do governo ignorava 

a coordenação com as entidades de justiça, Procuradoria e Tribunal, provincial e distrital 

respectivamente para aplicação da lei aos infractores. Tendo sido ignorada a coordenação com os 

órgãos de justiça a nivel provincial e distrital se tornou ineficaz e inadequado resolver a questão 

do roubo e venda ilegal de combustível apenas por via da força fisica dissociada à força da 

legislação em vigor em Moçambique. Há outros instrumentos que o governo e a sociedade podem 

usar, tais como a sensibilização social via emissor provincial da Radio Moçambique e rádios 

comunitárias nos distritos. A respeito desse instrumento social, perguntamos se alguma vez a PRM 

já apelou nas RM e radios comunitárias sobre a ilicitude de venda de combustíveis e perigos ou 

cuidados relacionados com o manuseamento indevido de combustível, o gráfico 6 oferece-nos as 

respostas 
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Gráfico 6: Conhecimento sobre Acções de Sensibilização pela PRM via RM 

   

Fonte: Dados do Trabalho de Campo, Dez 2016-Agost. 2017. Chambote, 2017 
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Caixa 4: Termos de Referência. Comité de Segurança 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
Comité de Coordenação de Segurança 

OBJECTO  

O objecto desteTermo de Referência é a elaboração do Plano estratégico, de forma a possibilitar a criação de 

mecanismos de gestão relacionado com a segurança das companhias Mineiras, Para se alcançar este objecto, devem 

ser considerados os seguintes aspectos: 

a) Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetivação de todas etapas do processo de 

elaboração, aprovação, execução, avaliação e revisão da Segurança das empresas Mineiras; 

b) Diagnósticos sectoriais integrados, para todas areas de abrangência do Comité de Coordenação de Segurança 

das Mineradoras;  

c) Proposta de intervenções com base na análise de diferentes cenários e estabelecimento de prioridades;  

d) Definição de programas, acções e projectos necessários para atingir os objetivos e metas estabelecidos; 

e) Programação física, financeira e institucional da implantação das intervenções definidas; e  

f) Programação de revisão e actualização.  

 

ESCOPO DOS SERVIÇOS 

a) Composição do Comitê de Coordenação de Segurança 

b) Presidente 

c) Seguimento 

d) Instruções normativas 

e) Regime de Execução: dizer se é autonomo ou dependente e se é continuo ounão 

f) Exclusividade/beneficio: Dizer se é inclusive ou não – Empresas grandes, Empresas Pequenas, natureza de empresas 

da sua abrangência e qualserá o tratamento das subcontratadas no seio da empresa mãe 

 

Plano de Execução,  

Este plano deve contemplar o caminho a ser adotado para execução dos programas, projectos e acções. A 

programação da implantação dos programas, projectos e acções deverá ser desenvolvida considerando metas em 

horizontes temporais distintos:  

a) Imediatos ou emergênciais – até 

b) Curto prazo – entre  

c) Médio prazo – entre  

d) Longo prazo – entre  

 

O plano de execução deverá contemplar a estimativa de custos e as principais fontes de recursos que poderão ser 

utilizadas para a implantação dos programas, projectos e acções definidas anteriormente, bem como os responsáveis 

por sua realização. 

O Comité de Coordenação de Segurança é a instância responsável pela operacionalização do processo, é a 

instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela condução e elaboração do 

plano 

 

Suas atribuições são:  

a) Executar todas as actividades previstas na sua area de operação, apreciando, avaliando as actividades de cada 

fase da elaboração;  

b) Observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos; 

c) Este comitê deve ser formado por equipe multidisciplinar, recomendando-se porém , assessoramento de um 

núcleo intersectorial de Cooperação Técnica, caso haja necessidades internos. 

 

Propostas de Mitigação 

Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados, em particular:  

a) Medidas de controle para reduzir os prejuizos, propostas pelos membros do Comité de Coordenação de 

Segurança das Companhias Mineiras;  medidas de controle para reduzir os prejuizos.  

b) Diretrizes para o controle, adotando-se soluções que melhor se adaptarem;  

c) Diretrizes para o tratamento de assuntos ligados a segurança das companhias Mineiras;  

d) Previsão de situações de emergência e contingência.  
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Como já foi referido nesta secção, não basta que exista a legislação sobre a matéria. É preciso que 

haja estratégias de resposta do Governo ao fenómeno de roubo e comercialização ilegal de 

combustíveis líquidos no país, na província de Tete em particular. Portanto, se os governos das 

províncias que são corredores de combustíveis líquidos reconhecessem o problema – excepto a 

Provincia de Manica – era de esperar que a incapacidade institucional do Governo em lidar com 

processos legais e sócio-económicos relacionados com as operações de vários sectores da indústria 

extractiva fosse mitigada por uma planificação baseada numa análise critica da dinámica sócio-

económica. Não se pode fazer nenhum desenvolvimento sem análise de factores de risco e 

ameaças, ou seja sem definir o modelo de desenvolvimento. Portanto, aumentou o número de 

consumidores de combustíveis em toda a província de Tete mas as infra-estruturas de 

armazenamento, manuseamento e abastecimento de combustíveis mantiveram-se estacionárias ou, 

tiveram no mínimo um acompanhamento lentíssimo. Enquanto a questão da falta dessas infra-

estruturas não merecer análise cuidadosa e resposta adequada a prática de roubo e venda ilegal de 

combustíveis em Moçambique, Tete em particular, vai continuar.  

 

5.3. “Estratégia ou não?”. Um olhar sobre a manutenção do Status Quo do roubo e venda 

ilegal de combustíveis em Tete 

Após a tragédia de Caphirizange em Novembro de 2016 e, particularmente durante o trabalho de 

campo, de Dezembro 2016 a Agosto de 2017, procurei perceber o que estaria por detrás dessa 

tragédia, apesar das autoridades governamentais, a PRM, os órgãos de administração de Justiça, 

as ONGs e OSC, e a sociedade em geral na província de Tete terem conhecimento e alguns terem 

sofrido, directa ou indirectamente o roubo de combustiveis ou adquirido ilegalmente os 

combustíveis ou a serem confrontados com longividade reduzida de suas viatura por usar 

combustíveis adulterados, porque não há esforços coordenados para erradizar o problema, que 

directa ou indirectamente afecta a reputação do governo, economia, os equipamentos e a muitos 

pessoas? Ou por outra, porque é que a situação se mantem como se nada tivesse acontecido?  

Quatro aspectos podem eventualmente explicar a manutenção do status quo do roubo e venda 

ilegal de combustíveis em Tete, nomeiadamente, (i) o silêncio institucional por parte do governo, 
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quer a nível distrital, provincial e central; (ii) o destino que as empresas mineradoras dão ao 

combustível recuperado do roubo; (iii) provável ausência de coordenação e consensos entre 

Malawi e Moçambique sobre mecanismos de re-exportação de combustíveis líquidos para o 

Malawi; (iv) legalização de práticas ilícitas. 

No que concerne ao silêncio institucional por parte do governo, quer a nível distrital, provincial e 

central, chama atenção para qualquer um à institucionalização dum silêncio sobre determinado 

assunto para não ser publicamente falado, mas é falado ou discutido em círculos fechados ou 

murmúrio nos corredores. Esse forma de estar e proceder nas instituições do Estado cria condições 

para que haja ausência de comunicação circunstaciada e profunda do governo sobre as causas e 

planos de acções que devem ser implementados pelas instituicoes do Estado quando um facto 

crítico ocorre. Para o caso em estudo e outros, como a tragédia de Chitima que ocorreu em 2015, 

dois posicionamentos contraditórios sobre o silêncio institucional foram possíveis de observar e 

que sustentam esta análise.  

Primeiro, a atitude do governo em reagir publicamente e apelar à sociedade em geral para uma 

solidariedade coordenada para que as vítimas das tragégias, quer Chitima em 2015, quer 

Caphirizange em 2016, fossem prontamente assistidas. Para tal, massiva mobilização de várias 

instituições do Estado, sector privado e OSC foram mobilizadas para assistir as vítimas, quer a 

nivel da evacuação, cuidados médicos e assistência alimentar. Posicionando institucionalmente o 

governo esteve na liderança para a gestão da crise da tragédia coordenando com várias OIs, ONGs, 

OSC e sector privado e, até partidos políticos se prontificaram a dar assistência humanitárias em 

bens alimentícios e outros. Igualmente o governo, no quadro das suas competências declarou luto 

nacional e tomou a decisão de criar uma Comissão de Inquérito para averiguar os factos que 

originaram o incidente de Caphirizange. Assim também foi aquando da tragédia de Chitima. 

Todavia, o mesmo governo, semanas depois da tragédia, apresenta uma segunda atitude 

diamentralmente diference. O governo quer a nível distrital, provincial e central já não se digna 

publicamente comunicar os resultados da investigação da Comissão de Inquérito à sociedade em 

geral, ao sector privado e as OIs, ONGs que estiveram na vanguarda de assistência às vitimas da 

tragédia. Pode haver razões que a sociedade em geral desconhece porque o relatório da Comissão 

de Inquérito sobre Caphirizange não está sendo divulgado pelo governo quase um ano após a 

tragédia.  
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Os dois pontos se apresentam contraditórios porque o governo como entidade que dirige o Estado 

não deve apenas solicitar a sociedade apenas de forma ad hoc quando se trata de assistência 

humanitária em tempo de crise de desastres provocados por seres humanos. O governo também 

tem a obrigação e a responsabilidade primária de partilhar os resultados de qualquer que seja a 

investigação feita por uma Comissão de Inquérito por si mandatada. Isso é importante porque, 

qualquer estratégia de resposta do governo ao fenómeno de roubo e venda ilegal de combustíveis, 

e se essa estratégia de resposa se espera que seja efectiva, precisa que vários segmentos da 

sociedade saibam o que efectivamente está a acontecer, quem são os culpados e como o governo 

pretende solucionar o problema.  

Por exemplo, o fenómeno de roubos e assaltos a camiões com víveres em Luenha no distrito de 

Changara e Caphirizange no distrito de Moatize, é sobejamente conhecido pelas autoridades 

governamentais, Policia e órgão de administração de Justiça na província de Tete e sabem que os 

barões vivem em Moatize70. Mas o fenómeno de roubo em si está para além do que o Estado pode 

fazer sem excluirmos a lei. Roubar é um fenómeno-vicio das sociedades e nunca vai acabar. Mas 

se outros segmentos da sociedade como ONGs, OSC, líderes comunitários empreenderem acções 

continuas de sensibilização e provisão de meios de subsistência alternativos ou criação de 

oportunidades e ocupação, pode reduzir o fenómeno de roubos. Mas para tal, é preciso que haja 

consciência e reconhecimento por parte do governo quer distrital, provincial e central que roubar 

é problema que deve ser erradicado na nossa sociedade. Portanto, o governo deve reconhecer isso 

oficialmente. Se o governo, nos seus informes, balanços dos PES, planos estratégicos ou fora 

regionais realizados em Moçambique ignoram o problema é caso para ser questionado.  

O mesmo é aplicável ao roubo e venda ilegal de combustíveis. Se a Comissão de Inquérito tivesse 

divulgado os resultos das suas averiguações, talvez os vários segmentos da sociedade, tais como 

Conselho Empresarial de Tete, OSC, ONGs, com a liderança do governo poderiam reconhecer que 

há um problema que deve ser resolvido de forma coordenada e efectiva no país para que o 

desenvolvimento da indústria extractiva traga benefícios às comunidades e à economia nacional. 

Portanto a atitude do governo de não publicar informações de interesse público ou de guardar para 

si informações e ignorar a importância de vários segmentos da sociedade milita contra boas 

                                                           
70 Depoimento dum sobrevivente bem identificado e registado numa gravação videofónica gentilmente consentida 
em Agosto 2017. 
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práticas que regem processos de formulação de políticas de desenvolvimento.  Ou seja, o governo 

não deve chamar a sociedade apenas quando é para prestar assistência humanitária ad hoc. Deve 

também partilhar informações e convidar a sociedade para uma acção coordenada para combater 

ou reduzir os males da sociedade como é o caso de roubo e venda ilegal de combustíveis em 

Moçambique e Tete. Sem esse reconhecimento oficial do governo sobre o problema de roubo e 

venda de combustíveis o negócio ilegal vai continuar como se nada tivesse acontecido e certamente 

poderemos num futuro breve assistir a uma outra tragédia. Sem esse reconhecimento do governo 

nenhuma instituição do governo como o Ministério de Gênero, Criança e Acção Social, o Instituto 

Nacional de Acção Social, a PRM, órgãos de administração de Justiça vão apresentar estratégias 

de seguimento pós tragédia. Consequentemente, as ONGs, OSC e OI, mesmo tendo planos de 

intervenção para dar assistência pós tragédia de forma substancial não o podem fazer sem a 

coordenação das entidades do governo. Como é que uma ONG, OSC ou OI pode dizer ao governo 

que o roubo e venda ilegal de combustível é um problema se o governo nunca se pronuncia sobre 

esse problema? O Informe do Chefe de Estado no dia 19 de Dezembro 2016, o Balanço do PES da 

Provincia de Tete apresentado em Fevereiro 2017 e a ausência dos resultados da Comissão de 

Inquérito mandatada pelo Governo em Novembro de 2016, são provas suficientes do que pode 

estar na manutenção do status quo do roubo e venda ilegal de combustíveis. 

Quanto ao destino que as empresas mineradoras dão aos combustíveis recuperados do roubo, tem 

sido prática das empresas mineradoras nunca re-utilizarem tais combustíveis pois receiam que tais 

combustíveis podem estar adulterados/ contaminados e podem danificar os equipamentos nas 

operações mineiras. Os combustíveis recuperados do roubo, independemente das quantidades têm 

sido entregues ao Comando Distrital da PRM ou simplesmente “a Polícia” que recebe esses 

combustíveis71. Estranhamente, consta que quando o Corpo de Salvação Pública foi contactado 

pelo Comando da PRM de Moatize na tarde de 16 de Novembro, e respondeu ao Comando que 

não tinha combustível para abastecer a viatura de combate aos incêndios. No entanto, informantes 

referem que o Comando da PRM em Moatize, o simplesmente “a Policia” tem recebido os 

combustíveis recuperados das empresas mineradoras, por constituir política das empresas não re-

usarem os combustíveis recuperados dos roubos ou retiradas ilegalmente das suas bombas de 

abestcimentos nas operações mineiras. 

                                                           
71 Informante (TM, 2017) 
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A questão crítica aqui não reside necessariamente nas empresas mineradoras que doam esses 

combustíveis roubados e recuperados à Polícia. O problema reside no implícito fomento da venda 

ilegal de combustíveis por parte das empresas mineradoras por vias que dificilmente se podem 

desconfiar. Imagine-se que o Comando da PRM em Moatize ou em Changara ou em Marara não 

tenha um minimo de três viaturas oficiais operacionais, como e onde usariam os combustíveis 

recuperados do roubo e que recebem como doação das mineradoras? Pode até aventar-se a hipótese 

que sejam distribuidos entre as instituiçõs do Estado dos respectivos distritos. Mas nada até aqui 

consta ou provaira que alguma vez isso aconteceu e a não disponibilidade de combustíveis para 

abastecer a viatura do Corpo de Salvação Pública revela que os combustíveis recuperados do roubo 

e doados pelas mineradoras tem um único destino: a venda ilegal.  

Portanto, é preciso que seja re-avaliada a prática das empresas mineradoras, sobretudo, quanto ao 

destino a dar aos combustíveis roubados e recuperados. Será que os Comandos da PRM em 

Moatize, Changara, Marara são os melhores locais para doar ou entregar as quantidades de 

combustiveis, se considerarmos que essas instituições nem viaturas oficiais acima de três têm 

(cálculo hipotético) ou, se duvida que distribuiam esses combustíveis líquidos às instituíções do 

Estado que mais precisam, ou ainda disponibilizar esses combustíveis num local onde é irresistível 

a pressão enconómica tendo em conta os rendimentos da Polícia e o custo real da vida? Embora o 

custo de vida pode influenciar condutas das pessoas, mas tal facto, não deve ser usado pelos 

agentes da Lei e Ordem justificar possível envolvimento seu num negócio que devem combater 

nos termos da Lei.  

No que concerne a provável ausência de coordenação e consensos entre Malawi e Moçambique 

sobre mecanismos de re-exportação de combustíveis líquidos para o Malawi, há que equacionar 

várias alternativas do Malawi importar via Moçambique. Utilização do linha férrea do Corredor 

do Norte pode ser uma opção. A outra seria conceber-se um pipeline quer do Porto da Beira até o 

famoso Porto Seco de Nsanje72 no Malawi. Esse seria um projecto coordenado entre os governos 

de Moçambique e Malawi. Portanto, o ponto aqui é que é preciso re-avaliar a estratégia de re-

exportação de combustiveis de Moçambique para Malawi, se se pensa em reduzir o roubo e venda 

                                                           
72 Esse porto construido e inaugurado sem nenhum navio a atracar durante mandado do Presidente Bingu wa 
Mutharika 
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ilegal de combustíveis. Pipeline ligando Porto da Beira a Porto Seco em Nsanje poderia ser uma 

solução de longo prazo? Mesmo aqui, há questões de fundo sobre o comportamento das lideranças 

de ambos páises em relação ao seu posiciomanto em actividades económicas. Imagine-se uma 

situação em que os importadores de combustíveis líquidos no Malawi estão politicamente bem 

conectados no negócio de transportes de combustíveis ou seja, que a elite política do Malawi tem 

participações no transporte rodovíario de combustíveis. Todo projecto de pipeline que prejudique, 

por exemplo, a elite política e económica do Malawi e de Moçambique no sector de transporte de 

combustiveis líquidos podem influenciar que um projecto dessa natureza seja, ou reprovado no 

Malawi, ou ignorado em Moçambique, por significar para a elite Malawiana sair do lugar 

privilegiado de importação de combustíveis líquidos, e para a elite política e económica em 

Moçambique pode significar deixar de se beneficiar das fissuras do sistema; de ausências de infra-

estruturas de abastecimento de combustíveis, e se beneficiar de aquisição ilegal de combustíveis 

para o funcionamento das operações de exploração de madeira. Enquanto para a elite Malawiana 

pode recorrer a discursos da geografia económica de transportes, a elite em Moçambique fingiria 

de que não vê o problema e assim manter-se-ia o status quo do roubo e venda de combustíveis em 

Tete. 

Finalmente, quando a legalização de práticas ilícitas, há uma necessidade de estudar formas de 

instalar infra-estruturas de abastecimento, armazenamento e manuseamento de combustíveis 

líquidos. Os Postos de Abastecimento, para o caso de Tete, há mais necessidades de tê-los onde se 

localizam as operações da indústria extractiva nos seus mais diversificados sectores: madeireiros, 

cultivo e transporte de tabaco, pesca-semi industrial e até nos percursos por onde passam os 

transportes de passageiros. Precisa-se que os Postos de Abastecimento de combustíveis estejam ao 

serviços de actividades económicas e não onde são menos precisas. Ou seja, na pior das hipóteses, 

assumindo-se tanto quanto revisionista, admitir que os barões de combustíveis, indivíduos que já 

não sabem fazer outra coisa senão o negócio de combustíveis, orienta-los que ao invés de construir 

mais Postos de Abastecimento de combustíveis na vila de Moatize, por exemplo, que sejam 

orientados a faze-lo lá onde os seus clientes mais precisam. Porque a continuar a situação como 

tem sido observada a evolução de construções de Postos de Abastecimento de combustíveis de 

privados em Moatize, fica-se com a impressão de que aqueles estabelecimentos vão servir apenas 

de depósitos de combustíveis roubados ou drenados dos camiões em trânsito. Desta vez será um 

exercício, a vista dos olhos, legal mas, com contornos ilegais difíceis de provar. Pode-se até 
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questionar, quem precisa de tantos estabelecimentos de abastecimento de combustíveis na Vila de 

Moatize? Os que têm viaturas em Moatize não compram combustiveis nas bombas de 

abastecimento e para os que assim fazem preferem faze-lo na cidade de Tete em Postos de 

Abastecimento onde têm  a certeza que os combustíveis não sejam adulterados ou contaminados. 

Portanto, o florescimento de construções de Postos de Abastecimento de combustiveis nalgumas 

sedes distritais, Moatize em particular, mais que resolver o problema, as tais construções podem 

estar a camuflar a legalização de actividade ilícita e a consequência disso, pode ser a manutenção 

do status quo do roubo e venda ilegal de combustíveis líquidos em Tete. 

A questão do roubo e venda ilegal de combustíveis requer acções e respostas combinadas que vão 

para além da simples aplicação da lei ou elaboração de estratégias de desenvolvimento provinciais 

que ignoram fenómenos desastrosos provocados por seres humanos, como é o caso da tragédia de 

Caphirizange. As acções e respostas combinadas têm a ver com a liderança do governo em relação 

ao posicionamento dos vários segmentos da sociedade, desde instituições governamentais, tais 

como o Instituto Nacional de Calamidades Naturais (INGC), o Ministério de Gênero, Criança e 

Acção Social (MGCAS) e o Instituto Nacional de Acção Social (INAS); organizações 

internacionais com mandato para assistência humanitária, Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), o sector privado e outros. E o ponto central de discussão é: como é que o Governo e os 

vários seguimentos da sociedade se posicionam durante ou após uma tragédia provocada pela 

acção humana? 

As ONGs, OSC, sector privado e até partidos políticos apoiaram o INGC a responder em tempo 

útil as necessidades das vítimas de Caphirizange durante o período critico. Depois da intervenção 

do INGC, outras instituições do governo como o MGCAS e INAS entram em acção para assegurar 

a recuperação, reinserção social ou mesmo encaminhamento de crianças órfãs para orfanatos que 

não haviam previsto esta situação. Portanto, as acções do MGCAS/ INAS precisam de basear-se 

numa análise mais cuidadosa que vai para além duma simples resposta ao alívio da fome das 

pessoas mais vulneráveis da tragédia. Para o MGCAS/INAS assistir de forma efectiva e 

consistente essas pessoas conta com apoio multiforme de parceiros de cooperação. Esses parceiros 

precisam de ter informações mais consistentes e oficiais para que as respostas de apoio sejam 

coordenadas e consistentes com as prioridades do governo a médio e longo prazos, se tivermos em 

conta que o INGC já respondera as prioridades de curto prazo. 
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VI. Conclusão 

No presente trabalho me coloquei ao desafio de estudar e compreender as causas da “Tragédia de 

Caphirizange”, que ocorreu no dia 17 de Novembro de 2016 e tentar estabelecer a relação desse 

incidente com as operações da indústria extractiva, nomeiadamente, mineração de carvão mineral 

em Moatize e Marara; operações de madeireiros (acampamentos, corte, empacotamento e 

transporte de madeira) em toda a província de Tete; pesca semi-industrial na albufeira de Cahora 

Bassa; e agricultura comercial (produção e transporte de tabaco). Para tornar a análise mais 

abrangente tive que incluir alguns sectores e serviços de apoio às operações da indústria extractiva 

em Tete, tais como transporte de trabalhadores e semi-colectivo, vulgo Chapa 100; disponibilidade 

de infra-estruturas para armazenamento, manuseamento e abastecimento de combustíveis líquidos. 

Por fim, tentar relacionar esses aspectos com os possíveis operadores e destino dos combustíveis 

líquidos em Tete e no vizinho Malawi. 

Essa tragédia que matou cerca de 10473 pessoas, das quais 43 tiveram morte instantânea e outras 

dezenas ficaram feridos, no local onde se fazia o baldeamento de combustíveil dum camião 

cisterna para camionetas provenientes da Vila de Moatize, provocou repúdio no seio da sociedade 

Moçambicana e as pessoas começaram a especular sobre as possíveis causas do incidente. Dos 

factos e argumentos avançados, dois aspectos para mim intrigantes, designamente, (i) reportagens 

sistemáticas referindo que houve explosão dum camião cisterna em Caphirizange, quando na 

verdade foi um incêndio dos tanques de combustíveis. Até ao momento da conclusão do estudo os 

dois tanques do camião cisterna estão intactos lá em Caphirizange; (ii) a posição oficial do 

governo, jornalistas, políticos e alguns académicos que precipitadamente concluíram que a 

tragédia de Caphirizange foi causada por causa da pobreza. Portanto, esses dois aspectos estão na 

origem do desafio a que me propus estudar e quiçá contribuir para o debate nacional sobre 

fenómenos que acontecem e que muitas das vezes o que nos é dado a ver e ouvir assume-se como 

verdade incontestável. 

                                                           
73 É o ultimo número que o autor registou da informação apresentada pela Radio Moçambique na primeira semana de 

Janeiro de 2017. Das informaçoes recolhidas pelo autor durante o trabalho de campo de 29 Janeiro – 1 de Fevereiro 

2017, indicam que o número de mortes no local ultrapassa os 43, pois reportou-se os corpos que foram possíveis 

identificar. Não sabe ao certo, por exemplo, do número de crianças que ficaram carbonizadas ao colo das mães, ou 

não era possível quantificar corpos transformados em cinzas no local à mistura com bidons plásticos em cinzas. 

Durante a visita ao local da tragédia, muitos dos vistígios já haviam sido removidos, vendo apenas alguns bidons, 

motociclo, o dois tanques cisterna e a vala comun onde foram depositados os corpos dos que que pereceram. 
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Socorrendo-me de dois quadros teóricos, nomeiadamente, a teoria da “maldição” dos recursos 

naturais e grounded theory, a primeira, para analisar os efeitos da indústria extrativa nas 

comunidades locais e economia como um fenómeno multidimensional, e, a segunda , para 

verificar, confrontar, descartar percepções e construir hipóteses a partir de factos constatados 

durante o trabalho de campo, o presente estudo, apresenta como argumento principal que a tragédia 

de Caphirizange não pode ser explicada baseando-se apenas na pobreza porque o facto de alguém 

ser pobre não significa necessariamente ser ladrão.  

 

O estudo constatou que os combustíveis líquidos são imprescindíveis e determinantes para as 

operações da indústria extractiva em Moçambique. Pelo menos, nos moldes actuais, sem 

combustíveis líquidos não haveria nenhuma operação da indústria extractiva74. Portanto, como 

havia estabelecido como ponto de partida da análise, os três factores interelacionados, 

nomeidamente: (i) o aumento drástico do consumo de combustíveis líquidos impulsionado pelas 

operações de vários sectores da indústria extractiva e serviços de transportes numa província onde 

são fracas ou quase inexistentes as infra-estruturas de armazenamento, manuseamento e 

abastecimento de combustíveis, criou condições de retro-alimentação por via de combustíveis 

líquidos dum sector para outro sector da indústria extractiva. Ou seja, os combustíveis adquiridos 

ilegalmente, por exemplo das empresas mineradoras sustentam as operações de outros sectores e 

serviços; (ii) os enraizados e sofisticados mecanismos ilícitos de aquisião de combustíveis a partir 

de fontes como, porto, mineradoras de carvão, e estradas, cujo destino final desses combustíveis 

estão longe do alcance das instituições do Estado; e, (iii) a indiferença das instituições do Estado 

perante a inobservância e aplicação da lei, concretamente o Decreto 45/2012, de 28 de Dezembro, 

sobre  actividades de comercialização de produtos petrolíferos, estão na origem da tragédia de 

Caphirizange, e não na pobreza.  

 

Igualmente, o estudo constata que esses três factores espelham a inexistência dum modelo de 

desenvolvimento sócio-económico que devia ter sido concebido pelo Estado para a implantação 

das operações de vários sectores da indústria extractiva em Moçambique e Tete em particular, pelo 

menos no período de 2009-2016.  

 

                                                           
74 Nao se confindir com actividade de garimpo, ou extracão artesanal 
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Concluindo, embora a pobreza, seja uma variável a ter em conta para casos específicos, em si 

mesma não explica as causas da tragédia de Caphirizange. O que explica a tragédia de 

Caphirizange é a inexistência dum modelo de desenvolvimento sócio-económico que devia ter 

sido definido pelo governo para a implantação de vários sectores da indústria extractiva, cujas 

operações não dispensam a utilização de combustíveis líquidos.   
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