COMBATE AO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL
EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA EM LARGA ESCALA: DETENÇÃO DE
CIDADÃOS ESTRANGEIROS

Data: 23 de Dezembro de 2018
Contexto:
No dia 23 de Dezembro de 2018, os Agentes de Fiscalização do Parque Nacional da Gorongosa em
missão na zona de Piro, Distrito de Gorongosa na Zona Tampão do Parque, na concessão florestal
da empresa EDN Limitada, onde recentemente foi detido um madeireiro ilegal que também
actuava dentro da mesma concessão, encontraram um estaleiro de grande dimensão que, em
principio seria da empresa concessionária.
Ao aproximarem-se do estaleiro os fiscais notaram a presença de uma quantidade enorme de toros
de madeira de diversas espécies. O que acabou chamando a atenção dos fiscais foi a presença de
uma grande quantidade de toros da espécie Combretum imberbe (Mondzo), incluído toros muito
frescos e a serem carregados em vários camiões. A exploração comercial e recolha de madeira desta
espécie esta interdita desde 29 de Marco de 2018 por Despacho do MITADER.
Constataram ainda que os camiões e maquinas carregadoras que estavam a carregar os toros de
Combretum imberbe (Mondzo) pertenciam todas a outra empresa de nome INCHOPE
MADEIRAS, LIMITADA.
Os fiscais também notaram que haviam toros já marcados com a sigla da empresa EDN, Limitada,
mas que algumas destas siglas tinham sido apagadas e pintada uma nova sigla JLM, pertencente a
empresa JIN LONG MADEIRAS.
Esta sigla JLM também era pintada em outros toros novos sem designação previa.
As operações de carregamento e transporte de toros eram lideradas por indivíduos de nacionalidade
Chinesa.
Os Fiscais abordaram os indivíduos em causa e solicitaram que fosse justificada esta actividade
mediante a apresentação de documentação legal.

Um dos indivíduos de nacionalidade Chinesa que liderava o grupo não apresentou qualquer
documento de identidade nem qualquer documentação legal para a actividade que praticavam e
ainda tentou subornar os fiscais com uma quantia de 30.000 Meticais para que pudessem continuar
a actividade ilegal que desenvolviam.
Devido as gravíssimas irregularidades detectadas (corte e transporte de espécie proibida,
inexistência de licenças, alteração e falsificação de siglas, ausência de documento de identidade de
um cidadão estrangeiro, entre outras) os fiscais detiveram todos os indivíduos envolvidos nesta
actividade criminosa, confiscando 534 toros de Mondzo, o equipamento e ferramentas usadas para o
crime.
Ficou ainda no estaleiro uma quantidade enorme de toros de diferentes espécies cuja legalidade de
corte e origem precisam de ser averiguadas por uma equipe adequada para fazer o levantamento
total detalhado da situação detectada.
Os fiscais organizaram em seguida toda a logística para movimentar todo o equipamento, toros e
pessoas detidas para a Procuradoria Distrital da Gorongosa.
Durante esta viagem nocturna 3 operadores de maquinas conseguiram fugir e dois camiões ficaram
enterrados. Devido a esta situação e a falta de segurança na zona, pois foi detectado o movimento
de um carro suspeito, os fiscais tiveram que retirar as baterias e chaves dos veículos em causa e
continuarem a viagem para a Vila de Gorongosa onde chegaram no dia seguinte ao final da manha.
Os fiscais deram entrada do processo na Procuradoria, posteriormente, os infractores foram
encaminhados a cadeia de Gorongosa.
Em seguida os fiscais regressaram de imediato aos locais onde dois veículos tinham ficado
enterrados e ao chegarem ao local constataram que estes já tinham sido removidos pelos
operadores que tinham fugido anteriormente.
Este furto foi também comunicado oficialmente a Procuradoria do Distrito de Gorongosa.
Infractores detidos e equipamento confiscado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 indivíduos de Nacionalidade Chinesa, incluído o responsável deste grupo
13 indivíduos de Nacionalidade Moçambicana
534 toros de Mondzo
9 camiões de carregamento de madeira (dos quais 2 ficaram enterrados no caminho não
chegando ao destino)
4 maquinas carregadoras de toros (das quais 2 não chegaram ao destino por fuga dos
operadores)
1 carrinha de cabine dupla D4D
1 motorizada
1 motoserra
30.000 (trinta mil meticais) de tentativa de suborno aos fiscais

Conclusão:
A quantidade e qualidade do equipamento usado mostra o poder financeiro desta quadrilha.
O nível de organização, o uso de concessões florestais e de empresas de exploração florestal
para cometimento dos crimes em causa, a presença e envolvimento activo de cidadãos
estrangeiros e falta de documentação de identidade por parte do estrangeiro líder do grupo,
deixa claro tratar-se de indivíduos que pertencem a redes de crime organizado transnacional.
O Artigo 2 da Convenção da Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional diz o
seguinte:
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e
actuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na
presente Convenção, com a intenção de obter, directa ou indirectamente, um benefício económico ou outro
benefício material;
b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo
máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;

c) "Grupo estruturado" - grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma
infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja
continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada;
Para assegurar o combate efectivo a estes crimes torna-se imperioso que a investigação prossiga por parte
das entidades competentes para apurar os seguintes factos:
1. Qual a real actividade da concessionárias/empresas EDN, INCHOPE MADEIRAS e JLM, que
tipo de licenças e concessões dispõem e qual a identidade dos seus proprietários;
2. Qual o destino das exportações, sua legalidade e caso não sejam os exportadores da
madeira quem adquire e exporta esta madeira ilegalmente cortada, qual a identidade da(s)
empresas exportadoras, qual o destino da mercadoria e entidade do(s) importador(es).
Este tipo de informação pode ser obtida nos serviços e entidades responsáveis pela regulação destas
actividades, em documentação e arquivos das entidades envolvidas e pessoas detidas, mediante a emissão
urgente de mandatos de busca e apreensão.
Podem ainda ser confirmados mediantes contactos com as autoridades de destino da madeira ilegal
exportada.
O apuramento de todos os responsáveis pela pratica destas actividades criminosas e a sua penalização,
para alem de contribuírem para o sucesso efectivo do combate a este tipo de crimes, torna-se estimulador e
encorajante para os fiscais que detectam e neutralizam no terreno, em condições extremamente difíceis e
perigosas, este crimes e de criminosos.
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