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Maputo  – O porta-
-voz do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal na província 
de Maputo, Henriques Mendes, 
disse que decorrem trabalhos de 
recolha de informação junto dos 
indiciados para que indiquem 
onde foram enterrados os dois in-
divíduos neutralizados pela popu-

lação de Maluana, no distrito de 
Manhiça, na província de Maputo.

“Estamos a trabalhar com as 
pessoas suspeitas detidas. Ain-
da estamos nas buscas para tentar 
identificar os locais onde foram 
enterrados os primeiros dois in-
divíduos, para depois reconhecer 
os corpos”, disse Henriques Men-

des, em contacto com o 
. Os corpos que ainda falta locali-
zar pertencem supostamente a um 
membro das Forças Armadas da De-
fesa de Moçambique e a um civil.

Por seu turno, o chefe do posto 
administrativo de Maluana, Juvenal 
Sigaúque, disse que as autoridades 
(representadas por uma equipa com-

Maputo  – Ainda a ten-
tar gerir a crise que se abateu so-
bre o sector do transporte urba-
no e periurbano, cujo ponto mais 
alto foi a paralisação das activi-
dades na região da Grande Mapu-
to, provocando revolta popular, 
o Governo tem mais uma batata 

quente nas mãos, com um forte 
potencial de agudizar a crise no 
sector e provocar revolta popular.

Ontem, quarta-feira, 6 de Ju-
lho, a Federação Moçambicana 
das Associações dos Transpor-
tes Rodoviários publicou uma 
nova tabela de preços, que en-

tra em vigor no dia 15 de Julho, 
para o transporte de longo curso.

Em declarações ao , o 
presidente da FEMATRO, Castigo 
Nhamane, disse que a subida do 
preço dos transportes deve-se à su-
bida do preço dos combustíveis e 
à instalação de praças de portagens 

Caso do bando que incluía agentes da Polícia

SERNIC pressiona indiciados para indicarem onde 
a população enterrou outros dois ladrões de gado

Governo tem mais uma batata quente nas mãos

Transportadores interprovinciais agravam 
tarifas em mais de cem por cento

A subida do preço dos combustíveis nos últimos sete meses e a instalação de praças de portagens 
são as razões da subida da tarifa.

Publicidade
P

u
b

licid
ad

e

d

Publicidade



ano 11 | número 3249 | 07 de Julho de 20222

www.canalmoz.co.mz

Subscritor



ano 11 | número 3249 | 07 de Julho de 20223

www.canalmoz.co.mz

Subscritor

ao longo da Estrada Nacional N1.
Disse que a decisão é irreversível 

porque o sector está já há um tempo 
considerável sem reajustar as tarifas.

“A tabela é mesmo nossa. Os novos 
preços entram em vigor no dia 15 de 
Junho. A subida deve-se à subida do 
preço dos combustíveis”, disse Cas-
tigo Nhamane e acrescentou que o 
reajustamento consiste no aumento 
de 0,25 meticais, nos 1,75 meticais 
por quilómetro. Isto significa que 
a FEMATRO cobra 2,00 meticais 
por quilómetro a cada passageiro.

Os novos preços para o transporte 
de longo curso

Segundo a nova tabela, a cuja 
cópia o  teve acesso, de 
Maputo para Chipandja passa-
-se a cobrar 700,00 meticais, em 
vez dos actuais 350,00 meticais.

De Maputo para Baganhane, co-
bra-se também 700,00 meticais, em 
vez dos actuais 350,00 meticais.

De Maputo para Chicane, cobra-
-se também 700,00 meticais, em 
vez dos actuais 350,00 meticais.

De Maputo para Maivene, a nova 
tarifa está fixada em 700,00 meti-
cais, em vez dos actuais 356,00 
meticais. De Maputo para Muham-
be, cobra-se 600,00 meticais, em 
vez dos actuais 306,00 meticais.

De Maputo para a Barra do Lim-
popo, a nova tarifa é de 700,00 me-
ticais, em vez dos actuais 350,00 
meticais. De Maputo para V. Pus-
sa, cobra-se 700,00 meticais, em 
vez dos actuais 346,00 meticais.

De Maputo para a Macia, a tarifa 
está fixada em 300,00 meticais, em 
vez dos actuais 145,00 meticais.

De Maputo para o Chókwè, a ta-
rifa é de 500,00 meticais, em vez 

dos actuais 202,00 meticais. De 
Maputo para Chicualacuala, passa-
-se a cobrar 1.500,00 meticais, em 
vez dos actuais 725,00 meticais.

De Maputo para Madender, pas-
sa-se a cobrar 600,00 meticais, em 
vez dos actuais 305,00 meticais. De 
Maputo para Zavala, a nova tarifa 
está fixada em 700,00 meticais, em 
vez dos actuais 350,00 meticais.

De Maputo para Guambene, pas-
sa-se a cobrar 950,00 meticais, em 
vez dos actuais 475,00 meticais.

De Maputo para Inharrime, passa-
-se a cobrar 800,00 meticais, em 
vez dos actuais 390,00 meticais. De 
Maputo para Mudjovote, passa-se a 
cobrar 950,00 meticais, em vez dos 
actuais 475,00 meticais. De Mapu-
to para a Maxixe, passa-se a cobrar 
1.000,00 meticais, em vez dos ac-
tuais 475,00 meticais. De Maputo 
para Homoíne passa-se a cobrar 
1.100,00 meticais, em vez dos ac-
tuais 535,00 meticais. De Maputo 
para Panda, a nova tarifa está fixada 
em 1.000,00 meticais, em vez dos 
actuais 475,00 meticais. De Ma-
puto para Inhambane-Céu, a nova 
tarifa está fixada em 1.000,00 me-
ticais, em vez dos actuais 475,00 
meticais. De Maputo para Mas-
singa, a nova tarifa está fixada em 
1.100,00 meticais, em vez dos ac-
tuais 535,00 meticais. De Maputo 
apara Vilanculos, passa-se a cobrar 
1.500,00 meticais, em vez dos ac-
tuais 725,00 meticais. De Maputo 
para Inhassoro, passa-se a cobrar 
1600,00 meticais, em vez dos ac-
tuais 845,00 meticais. De Maputo 
para Nova Mambone, passa-se a 
cobrar 1.700,00 meticais, em vez 
dos actuais 850,00 meticais. De 
Maputo para a Vila do Save, passa-

-se a cobrar 1.600,00 meticais, em 
vez dos actuais 813,00 meticais. 
De Maputo para Muxúnguè, passa-
-se a cobrar 1.800,00 meticais, em 
vez dos actuais 853,00 meticais. 
De Maputo para o Inchope, passa-
-se a cobar 2.100,00 meticais, em 
vez dos actuais 1.071,00 meticais. 
De Maputo para Chimoio, passa-
-se a cobrar 2.300,00 meticais, em 
vez dos actuais 1.135,00 meticais. 
De Maputo para a Beira, passa-se 
a cobrar 2.500,00 meticais, em 
vez dos actuais 1.205,00 meticais. 
De Maputo para Tete, passa-se a 
cobrar 3.500,00 meticais, em vez 
dos actuais 1.553,00 meticais. De 
Maputo para Quelimane, passa-
-se a cobrar 3.500,00 meticais, em 
vez dos actuais 1.160,00 meticais. 
De Maputo paraa Nampula, passa-
-se a cobrar 4.500,00 meticais, em 
vez dos actuais 2.052,00 meticais. 
De Maputo para Pemba, passa-
-se a cobrar 5.500,00 meticais, em 
vez dos actuais 2.578,00 meticais.

De Maputo para Lichinga, passa-
-se a cobrar 6.000,00 meticais, em 
vez dos actuais 2.807,00 meticais.

Na segunda-feira, 4 de Julho, a ci-
dade de Maputo e a província de Ma-
puto acordaram agitadas devido à 
paralisação das actividades por par-
te dos transportadores, por causa da 
subida do preço dos combustíveis. 
Este ano os combustíveis sofreram 
agravamento em três ocasiões. Em 
Manica e Inhambane, também hou-
ve crise de transportes pelas mes-
mas razões. Em ocasiões anteriores, 
houve greve em Sofala e Nampula.

Para reduzir os efeitos da crise, o 
Governo chamou à mesa a FEMA-
TRO e vendeu algumas propos-
tas, nomeadamente compensar os 
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posta pelo SERNIC, agentes da Polí-
cia da República de Moçambique e 
um grupo da Medicina Legal) conti-
nuam a desdobrar-se no sentido de 
tudo fazer com vista a localizar os re-
feridos corpos, mas até agora ainda 
não encontraram nenhum vestígio.

 “As buscas continuam. Há uma 
equipa multissectorial que está 
a trabalhar no terreno para loca-
lizar os corpos das duas pessoas 
cujo local onde foram enterra-
dos continua desconhecido”, dis-
se Juvenal Sigaúque ao .

O crime culminou com a mor-
te de setes pessoas, das quais três 

eram agentes da PRM (Belmiro 
Elias Machoe, primeiro-cabo da 
Polícia, afecto ao Posto Policial 
do Mercado Grossista do Zimpe-
to; e Joaquim Ernesto Mariquel e 
Ercílio José Nduvane, ambos sar-
gentos da Polícia e afectos ao Pos-
to Policial de Magoanine “C”).

Sobre os familiares dos detidos in-
diciados de serem autores materiais 
do crime e que se vinham amotinan-
do diante das instalações do posto 
administrativo de Maluana, exigindo 
a soltura incondicional dos indicia-
dos, Juvenal Sigaúque disse o gru-
po foi instruído para pressionar ou-

tras instâncias, uma vez o caso não 
está sob alçada da Administração.

“O posto administrativo orientou a 
população que tem os seus familia-
res detidos para procurar informa-
ções no IPAJ [Instituto do Patrocínio 
e Assistência Jurídica] ou na Procu-
radoria Provincial da República. As 
pessoas foram para lá, mas não sabe-
mos que resultados encontraram lá”.

O caso ocorreu no passado dia 20 
de Junho, quando um criador de gado 
notou que havia invasores no seu 
curral. Ele chamou a população, e os 
supostos meliantes foram amarrados 
e enterrados vivos. (Cláudio Saúte)
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transportadores durante duas se-
manas, enquanto se prepara para 
começar a subsidiar os passageiros.

O director nacional da Logísti-
ca e Transportes do Ministério dos 
Transportes e Comunicações, Am-
brósio Sitoe, disse que o Governo 
vai subsidiar o passageiro caren-
ciado e que a atribuição do valor 
será feita através do cartão “Fam-
ba” e de plataformas electrónicas 
ligadas às operadoras de telefonia 
móvel nacionais. Isto é, o passagei-
ro terá de recarregar o cartão, e o 
Governo vai injectar dinheiro su-
ficiente para cada cidadão fazer o 
mínimo de quatro viagens por dia.

Ainda não há clareza sobre o que 
se pretende fazer. A FEMATRO está 
a rejeitar o sistema “Famba”, por, 
alegadamente, não ser funcional, 
segundo disse o seu presidente Cas-
tigo Nhamane, em declarações ao 

. A FEMATRO quer outro 
sistema. Mas também a FEMATRO 

não está satisfeita com os prazos 
que o Governo apresentou para a 
entrada em funcionamento da plata-
forma de subsídios aos passageiros.

Como se pode facilmente de-
preender, este processo ainda não 
está concluído. E há quem diga que 
as propostas que o Governo ven-
deu aos transportadores visavam 
acalmá-los e conter a fúria do povo.

O anúncio do aumento das tarifas 
do transporte de longo curso agu-
diza a crise nos transportes, que, 
na verdade, já é uma crise geral no 
país. Sempre que sobe o combustí-
vel e o transporte, sobe tudo o resto.

No dia 1 de Junho entraram em 
funcionamento sete praças de 

portagens
Segundo a FEMATRO, as por-

tagens também contribuíram 
significativamente para a de-
cisão de aumento das tarifas 
nos transportes de longo curso.

No dia 1 de Junho, começou a co-
brança de taxas em sete novas porta-
gens instaladas nas estradas nacio-
nais N1, N7 e N13, nas províncias de 
Gaza, Inhambane, Manica e Niassa.

Trata-se das portagens de Chi-
denguele (em Gaza), Nhacundela, 
Malova e Mapinhane (em Inham-
bane) – sendo todas estas na N1 
– e Camuazanchenga, na N7 (em 
Manica) e Utukulo e Congerenge, 
na N13 (na província do Niassa).

O início da cobrança de taxas 
nestas praças de portagens insere-
-se no Programa Auto Sustentado de 
Manutenção de Estradas, aprovado 
pelo Governo e que está em curso 
desde Janeiro de 2021 sob a égide do 
“Fundo de Estradas, FP” e da “Admi-
nistração Nacional de Estradas, IP”.

O programa prevê a construção 
de vinte e seis postos de porta-
gem. Com a entrada em funciona-
mento das sete portagens, ficam 
a faltar seis. (André Mulungo)
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Maputo   – A meta de 
produção de arroz nos sectores fa-
miliar e industrial na Beira, que, 
em tempos, foi considerado como 
um dos maiores produtores des-
ta cultura de rendimento na pro-
víncia de Sofala, vai falhar para 
a presente campanha agrícola.

A directora do Serviço Distrital de 
Actividades Económicas da Beira, 
Bernadete Saulosse, disse que o dis-
trito havia planificado uma produ-
ção de 43.000 toneladas de arroz 
para a campanha agrária 2021/2022, 
mas, devido a vários factores que in-
fluem na produção, espera-se colher 
35.000 toneladas em todo o distrito.

Bernadete Saulosse falava a jornalis-
tas na Beira e disse que a queda tardia 
de chuva afectou negativamente cer-
ca de 14.000 hectares lavrados e se-
meados da cultura de arroz na região.

“Se não tivéssemos escassez de 
chuvas, o rendimento no sector fami-
liar situar-se-ia em 43.000 toneladas. 
Nos meses de Janeiro, Fevereiro e 
Março deste ano, o distrito não regis-
tou chuvas como era esperado, mas, 
a partir de Abril, a situação melho-
rou, facto que permitiu que a cultura 
de arroz recuperasse até ao ponto de 
obtermos estes resultados”, afirmou.

Bernadete Saulosse disse também 
que, desde a passagem do ciclone 

“Idai”, em 2019, que destruiu vá-
rios sistemas de irrigação, a produ-
ção de arroz tem vindo a decrescer.

Búzi também falhou
Um outro distrito de Sofala que fa-

lhou a meta de produção de arroz 
nos sectores familiar e industrial foi 
o distrito do Búzi, onde se projec-
tava para a presente safra agrícola 
a produção de 90.000 toneladas, 
que seriam cultivadas numa área de 
30.000 hectares, ou seja, à razão de 
três toneladas por hectare, mas, de-
vido às adversidades acima referidas, 
apenas serão colhidas 37.000 tone-
ladas, na medida em que cada hec-
tare passou a render 1,7 tonelada.

Em relação à produção indus-
trial, a empresa chinesa “Laad” 
falhou também, pois, dos 850 
hectares planificados, apenas con-
seguiu colher arroz numa área de 
500 hectares, dado que 350 hec-
tares foram dados como perdidos.

Sobre os problemas de pagamentos 
de taxas elevadas de energia eléc-
trica apresentados pelos gestores da 
“Laad”, o Serviço Distrital de Activi-
dades Económica do Búzi disse que a 
queixa dos investidores é sobre osci-
lação dos valores que pagam à empre-
sa EDM pela utilização da corrente.

O ministro da Agricultura havia 

dito que, através do projecto “Sus-
tenta”, a expectativa sobre a produ-
ção de arroz no país é de, até 2030, 
alcançar a auto-suficiência na pro-
dução da cultura, por meio da con-
vergência da adopção de políticas 
de intensificação da produção agrí-
cola e do aumento do uso de insu-
mos agrícolas, das áreas de produção 
e regime pluviométrico favorável.

Actualmente, a produção de arroz 
está concentrada nas províncias de 
Gaza, Sofala, Zambézia e Cabo Del-
gado, onde cerca de 15% do total 
dos pequenos agricultores são produ-
tores de arroz. Em termos territoriais, 
a área de produção de arroz em Mo-
çambique é calculada em cerca de 
900.000 hectares, dos quais 280.000 
hectares são utilizados, sendo 90% 
destes localizados nas províncias da 
Zambézia e Sofala, 7% nas provín-
cias de Nampula e Cabo Delgado e 
3% nas províncias de Maputo e Gaza.

Em Moçambique, o arroz é produzi-
do em 97,7% por pequenos produto-
res de subsistência familiar, enquanto 
a produção comercial do mesmo está 
concentrada em zonas de regadios e 
contribui somente com 2,3% da pro-
dução nacional. (José Jeco, na Beira)

Maputo   – Quinze pes-
soas morreram, e trinta e uma con-
traíram ferimentos, das quais onze 
graves e vinte ligeiros, em conse-
quência de quinze acidentes de via-
ção registados em todo o território 
nacional durante a semana passada.

Segundo uma informação torna-
da pública, ontem, pelo Comando-

-Geral da Polícia, estes acidentes 
tiveram como causas o excesso de 
velocidade e ultrapassagem irregular.

No mesmo período, foram fis-
calizadas 62.990 viaturas, foram 
apreendidos 44 veículos, por di-
versas irregularidades, e foram au-
tuados 3.717 automobilistas, por 
violação das regras de trânsito.

Foram apreendidas 223 cartas 
de condução e 13 livretes, por di-
versas infracções ao Código da 
Estrada, e foram detidos dez in-
divíduos, por condução ilegal.

E foram detidos 1.137 indivíduos, 
sendo 557 por violação de fronteiras, 
293 por imigração ilegal e 287 por 
prática de delito comum. (Redacção)

Metas de produção familiar e industrial 
de arroz falharam

Acidentes de viação mataram quinze pessoas
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Maputo   – A “ENGIE 
Energy Access Moçambique”, 
uma empresa dedicada à pro-
moção do uso de energias lim-
pas através de painéis solares, 
atingiu a cobertura de 100.000 
famílias nos últimos três anos, 
principalmente nas províncias de 
Nampula, Zambézia e Maputo.

Falando, na quarta-feira, 6 de 
Julho, durante a celebração do 
terceiro aniversário, o director-
-geral da “ENGIE Energy Access 
Moçambique”, Emídio Amade-
bai, disse que a empresa atin-
giu a marca das 100.000 fa-
mílias e prometeu acelerar o 
acesso à energia para todas as 
famílias moçambicanas até 2030.

“A electrificação universal é 
um dos objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável das Nações 
Unidas, que a comunidade glo-
bal se compromete a alcançar até 
2030. É neste sentido que a ‘EN-

GIE Energy Access’ irá operar mu-
danças nas estatísticas de acesso à 
energia em Moçambique”, disse.

Por seu turno, o vice-ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, An-
tónio Saide, disse que a contribui-
ção do sector privado no acesso à 
energia, não se resume a esta inter-
venção da ENGIE, e tem diferentes 
dimensões que vão para além da 
taxa de acesso a energias limpas.

 “Acreditamos, que, para além 
do desafio que o país enfrenta do 
acesso à energia eléctrica para as 
comunidades, a contribuição do 
sector privado é significativa, por-
que o ambiente de negócios tor-
na-se mais propício para atracção 
do investimento privado”, disse.

Acrescentou que os regula-
mentos que criam ambiente fa-
vorável são determinantes para 
que se acelere a obtenção da 
energia por mais moçambicanos.

A empresa desenvolve solu-

ções solares inovadoras e fora da 
rede para residências, serviços 
públicos e empresas, permitindo 
que os clientes tenham acesso a 
energia limpa e acessível. Os sis-
temas domésticos denominados 
“PAYGosolar” são financiados 
por meio de parcelas acessíveis 
a partir de 0,19 dólares por dia, 
e as mini-redes promovem o de-
senvolvimento económico, per-
mitindo o uso produtivo eléctrico 
e desencadeando oportunidades 
de negócios para empreende-
dores em comunidades rurais.

A “ENGIE Energy Access” en-
contra-se em nove países da 
África: Moçambique, Benin, 
Costa do Marfim, Quénia, Ni-
géria, Ruanda, Tanzânia, Ugan-
da e Zâmbia, e abrange 1,5 mi-
lhão de famílias. (Neuton Langa)

Maputo   – A presi-
dente da Autoridade Tributária de 
Maputo, Amélia Muendane, dis-
se que é urgente o alargamento 
do número de pessoas que pa-
gam impostos, para se aumentar 
o rendimento médio até 2035.

Em 2021, o país perdeu 11,6 
milhões de meticais e, para al-
terar esta situação, está em mar-
cha o Programa Nacional de 
Desenvolvimento Cooperativo.

Amélia Muendane defende a in-

clusão do sector informal num 
modelo que possa permitir o 
alargamento da base tributária e 
transformar Moçambique num 
país de rendimento médio.

“Temos, na cidade de Maputo, 
muitas Associações de importado-
res, de vendedores, de produtores, e 
o que queremos é que essas Associa-
ções se transformem numa organi-
zação com um modelo económico 
compatível com a nossa realidade e 
que possa contribuir para a transfor-

mação da nossa economia”, disse.
Dados do Instituto Nacional de 

Estatística apontam que 90% da po-
pulação com força económica ac-
tiva encontra-se no sector informal, 
e a cidade de Maputo é o maior 
centro de proliferação desse sector.

A economia informal cresce de 
forma desenfreada e sem controle 
no país. De Janeiro a Fevereiro de 
2022, o país perdeu dez milhões de 
meticais, o que exige medidas para 
contornar a situação. (Redacção)

Nos últimos três anos

“ENGIE Energy Access Moçambique” 
anunciou que abrangeu cem mil famílias

Cobrança de impostos

Autoridade Tributária pressiona vendedores 
de mercados


