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- Preço de chapas de matrículas de automóveis sobre 150% e interesse público e do Estado continua ignorado
INATRO deve “desmamar”WhasIntelec

Anuncie 
aqui

O preço das 
chapas de 
matrículas de 

veículos automóveis 
foi agravado em 150%, 
transitando dos cerca 
de 2 Mil meticais para 
5 Mil meticais, uma ar-
bitrariedade financeira 
perpetrada pela empre-
sa  criada por altas figu-
ras do partido governa-
mental, aWhasIntelec, à 
margem das entidades 
governamentais com-
petentes para reajustes 
de preço nesta matéria.   
Abusando de um contra-
to de concessão com du-

ração de 15 anos, mas sem satisfazer as suas obrigações, esta empresa vem prejudicando o povo e o Estado 
moçambicanos, pelo que a INATRO deve, unilateralmente, rescindir este contrato lesivo ao interesse público. 
Agora, será que o PCA do INATRO, ChinguaneMabote, também alto “camarada” conseguirá pôr “guizo ao gato”?
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O preço das 
chapas de 
matrículas de 

veículos automóveis foi 
agravado em 150%, tran-
sitando dos cerca de 2 Mil 
meticais para 5 Mil metic-
ais, uma arbitrariedade fi-
nanceira perpetrada pela 
empresa  criada por altas 
figuras do partido gover-
namental, aWhasIntelec, 
à margem das entidades 
governamentais com-
petentes para reajustes 
de preço nesta matéria.   
Abusando de um con-
trato de concessão com 
duração de 15 anos, mas 
sem satisfazer as suas 
obrigações, esta empresa 
vem prejudicando o povo 
e o Estado moçambica-
nos, pelo que a INATRO 
deve, unilateralmente, 
rescindir este contrato le-
sivo ao interesse público. 
Agora, será que o PCA do 
INATRO, ChinguaneMabo-
te, também alto “camara-
da” conseguirá pôr “guizo 
ao gato”?

A partir da semana pas-
sada, concretamente dia 
25 de Abril, as chapas de 
matrícula de veículos au-
tomóveis aumentaram de 
preço de venda ao públi-
co, passando dos actuais 
cerca de 2 mil meticais 
por par, para custar 5 mil 
meticais, um aumento de 
150%. Este agravamento 
é considerado insultuoso 
se se considera que esta 
empresa foi contratada 
em 2009, - diga-se num 
processo “turvo” e de tráf-
ico de influências políticas 
- para produção e fornec-
imento de novas chapas 
de matrículas, mais mod-
ernas,   tendo como par-

te das obrigações, a con-
strução de  uma unidade 
de produção de chapas 
de matrícula em Moçam-
bique que iria permitir a 
transferência de tecnolo-
gia, a criação de postos de 
trabalho e contribuir para 
baixar os preços de venda 
ao público, mas nada disto 
foi cumprido. 

Pelo contrário, o preço 
foi agravando-se ao longo 
de mais de uma década da 
vigência do contracto de 
concessão. E agora, a fal-
tar sensivelmente 3 anos 
para o fim do famigera-
do contrato monopolista, 
a WhasIntelec controla-
da pela família Machel e 
Guebuza, dá o golpe de 
misericórdia ao cidadão 
moçambicano agravando 
o preço das matrículas em 
150%!

O contrato foi celebra-
do pelo INAV,que depois 
passou para INATTER, na 
altura em que o Ministério 
dos Transportes e Comu-
nicações era dirigido por 
Paulo Zucula e em 2013, 
devido ao abuso de confi-
ança desta empresa e não 
cumprimento das cláusu-
las fundamentais da con-
tratação, sobretudo a in-
stalação ou construção de 

uma unidade de produção 
e distribuição de chapas 
de matrículas no prazo de 
um ano- já estava-se no 
quarto ano,  o INATTER,di-
rigido por Taibo Issufo 
Bacar, mandou um aviso 
de rescisão unilateral do 
contrato de concessão da 
produção das chapas de 
matrícula. 

No entanto, a Whasin-
telec contestou a decisão 
com argumentos não fun-
damentais e, estranham-
ente, tanto Paulo Zucula e 
o então Director Geral, já 
do INATTER (em sucessão 
ao INAV), Taibo IssufoAly 
Bacar, no meio do confli-
to que já se arrastava fa-
zia alguns anos entre as 
partes, foram demitidos. 
O Presidente da Repúbli-
ca era Armando Guebuza, 
dono a empresa Intelec 
Holdings, que junto com 
a empresa dirigida pela 
Graça Machel, a Whatana-
Investments, controlavam 
50% da WhasIntelec, com  
25,5% cada, sendo o re-
manescente pertencente 
a uma empresa alemã de-
nominada Siervers GmbH 
(49%). 

Para a impunidade deste 
negócio de “camaradas” 
lesivo ao cidadão e ao Es-

tado, Armando Guebuza, 
na qualidade de Presiden-
te da República, nomeou 
Gabriel Muthisse, quadro 
politicamente muito leal a 
si,  para Ministro dos Trans-
portes e Comunicações , 
que  de imediato revogou 
a decisão  do então Direc-
tor Geral do INATTER, que  
foi de seguida substituído 
por Ana Dimande, leal ao 
novo ministro. Em jeito de 
recordação, esta teve uma 
gestão danosa da institu-
ição que resultou na sua 
exoneração e processo 
criminal.

Com este cenário, a 
WhasIntelec voltou ao con-
trolo do negócio ameal-
hando dividendos para 
seus sócios em detrimen-
to do Estado e do interes-
se público. Em 12 anos de 
vigência do contrato esta 
empresa continua a im-
portar as chapas das ma-
triculas da Alemanha, não 
montou nenhuma infra-es-
trutura e nem formou técni-
cos moçambicanos para 
que Moçambique torne-se 
autónomo nesta matéria. 

Apesar de simplesmente 
faltarem três anos para o 
fim do contrato, que poderá 
ser negociado para a sua 
prorrogação, visto não se 

ter criado bases naciona-
is para a fabricação de 
matriculas para veículos 
automóveis, o Instituto 
Nacional dos Transportes 
Rodoviários (INATRO)- 
que sucedeu o INATTER 
- já com qualidade de in-
stituto público e com maior 
autonomia de decisão,  de-
via rescindir este contrato 
e procurar, por concurso 
público, transparente e re-
sponsável, um novo con-
cessionário, que garanta 
que a curto ou médio pra-
zo instale uma fabrica de 
chapas de matriculas, pois, 
a população automóvel do 
pais justifica. Mesmo que 
seja de dimensões medi-
anas.

ChinguaneMabote tem 
esse poder?

A questão que se coloca, 
considerando que o INA-
TRO está revestido de um 
Conselho de Administração 
executivo e mesmo que 
continuando sob tutela do 
Ministério dos Transportes 
e Comunicações tem au-
tonomia de decisão, o seu 
timoneiro, ChinguaneM-
abote, tem poder político 
para uma rescisão uni-
lateral do contrato com a 
WhasIntelec, controlada 
pelas famílias Machel e 
Guebuza?

Do que se apurou a 
Whasintelec, constituída 
logo após o anúncio do con-
curso para a concessão da 
fabricação  e fornecimento 
das chapas de matriculas 
, foi formada pela Intelec 
Holdings, uma sociedade 
que tem como accionistas 
Armando Guebuza, mem-
bros da sua família e out-
ras figuras da elite política 
nacional, pela WhatanaIn-
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Nyusi em aula de sapiência aos engenheiros 
O Presidente da 

República, Filipe 
Nyusi, orienta 

o engenheiro moçambi-
cano a aprimorar a sua 
técnica, não só em ter-
mos de estética ou qual-
idade, mas também em 
termos de segurança, 
resiliência e principal-
mente do custo.

Na mensagem alusiva 
ao Dia Nacional do Engen-
heiro, celebrado terça-fei-
ra última, Presidente da 
República, Filipe Nyusi, 
encoraja os engenheiros a 
buscarem soluções inova-
doras para os vários desa-
fios que afectam Moçam-
bique e que contribuam de 
forma impactante para que 
o país tenha infra-estrutu-
ras e estruturas condignas 
e sustentáveis. 

Exortou esta classe 
profissional, da qual faz 
parte por formação, a 
aprimorar a sua técnica, 
não só em termos de es-
tética ou qualidade, mas 
também em termos de 
segurança, resiliência e 
principalmente do custo, 
“tomando em conta que 
está num país ainda na 

rota do desenvolvimento, 
procurando melhorias na 
solução de habitação, sa-
neamento básico, trans-
portes, infra-estruturas 
urbanas, participando ac-
tivamente no processo de 
industrialização, entre out-
ras”, arrolou.

Referiu ainda, que 
Moçambique faz parte dos 
países mais vulneráveis 
aos efeitos das mudanças 
climáticas e tem sido víti-
ma de repetidos desastres 
naturais, que colocam um 

obstáculo constante à en-
genharia. Nesse contexto, 
vincou que a engenharia 
nacional deve ajustar-se 
a estas características 
naturais, através da adap-
tação da sua técnica para 
o provimento de um produ-
to capaz de resistir a estas 
catástrofes naturais e am-
bientais.

Como numa oração 
de sapiência, o estadis-
ta referiu que ser engen-
heiro é ser o projector de 
esperanças e o concret-

izador de sonhos, usando 
a ciência, a criatividade 
e, sobretudo, o humanis-
mo para gerar estruturas 
e infraestruturas que ga-
rantem o funcionamento 
de uma sociedade. Contu-
do, nos tempos actuais o 
“engenheiro não se deve 
intimidar, deve ser um in-
ovador, questionando as 
práticas assentes como 
paradigmáticas, através 
da busca de uma nova 
visão do mundo, sempre 
acreditando que há uma 
forma melhor, ou mesmo 

diferente de fazer as cois-
as”.

Por outro lado, garantiu 
que como Governo, “con-
tinuaremos a dar o apoio 
necessário para o exer-
cício da profissão de en-
genheiro, quer através da 
modernização do quadro 
legal, assim como através 
de provimento de espaço 
próprio para que os en-
genheiros moçambicanos 
possam desenvolver a sua 
profissão sem constrangi-
mentos”.

vestents que tem como ac-
cionistas Graça Machel e 
Malengane Machel, viúva e 
filho de Samora Machel(pri-
meiro presidente do país), 
respectivamente, entre 
outros sócios e pela Sierv-
ers GmbH, uma empresa 
alemã.

Em ternos de influência 
política Armando Guebuza 
e Graça Machel são mem-
bros do Comité Central da 
Frelimo e muito influentes, 
dentro e fora do partido.  A 

Família Mabote também 
tem história na Frelimo, 
sendo o actual PCA do 
INATRO filho do falecido 
general Sebastião Marcos 
Mabote, uma das caras 
mais visíveis da luta de lib-
ertação nacional.

Do que apuramos, Chin-
guaneMabote também é 
membro do Comité Central 
da Frelimo e da associação 
dos antigos combatentes, 
ACLIN, onde além dos 
reais antigos combatentes 
também estão filiados seus 

filhos que nasceram no 
período da guerra pela in-
dependência nacional.

Consta ainda que Chin-
guane é muito próximo à 
família Machel, particular-
mente a Samora Machel  
jr. (Samito) com que privou 
durante a infância, a ju-
ventude e provavelmente 
actualmente.Mas, como 
na Frelimo existem vários 
grupos de interesse, talvez 
com um empurrão da ala 
de Filipe Nyusi, que parece 

não ter, actualmente, tão 
boas relações com Arman-
do Guebuza, pode-se es-
quecer dos interesses das 
famílias Machel e Guebuza 
e olhar, um pouco, para os 
interesses do Estado e do 
Público.

O primeiro passo, quan-
to a nós, devia ser a in-
validação do novo preço 
das chapas de matrícu-
las. Pois, tratando-se de 
um serviço público que foi 
concessionado a uma en-

tidade privada, a fixação 
de preços das chapas de 
matrícula deve ser aprova-
da por diploma conjunto 
dos ministros que super-
intendem as áreas das Fi-
nanças e dos Transportes, 
nomeadamente ministros 
da Economia e Finanças e 
do Transportes e Comuni-
cações, neste último, onde 
o PCA do INATRO pode 
influenciar, de forma deter-
minante. Será que Chin-
guaneMabote tem esse 
poder??.
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Estatísticas do sucesso do “SUSTENTA” podem ser enganosas
O programa de 

d e s e n v o l v i -

mento agríco-

la “SUSTENTA”, que é 

a menina dos olhos do 

ministro da Agricultura 

e Desenvolvimento Ru-

ral, celso Correio, e tam-

bém cavalo de batalha do 

Presidente da República, 

Filipe Nyusi, para a al-

mejada revolução agríco-

la em Moçambique, de 

modo que a agricultura 

seja, de facto, a base para 

o desenvolvimento nacio-

nal, pode estar a sofrer 

manipulação dos dados 

“super” positivos que 

defendem o seu suces-

so. Este programa, com 

pouco mais de 7 anos, 

em alguns caso 2 anos, e 

sem cobertura nacional, 

ainda, apresenta cresci-

mentos de produtividade 

suspeitos, a variar entre 

750 e 1000%, colidindo 

drasticamente com os da-

dos do Inquérito Agrário 

Integrado (IAI) que são 

de cobertura nacional, in-

cluindo zonas abrangidas 

pelo SUSTENTA.

Esta suspeita sobre os 

altos índices de sucesso 

do programa SUSTENTA  

encontram fundamentos 

no trabalho de pesquisa e 

análise levado a caso pelo 

Observatório de Meio Ru-

ral(OMR) e divulgado numa 

das publicações desta or-

ganização, o  Destaque Ru-

ral Nº 167, há alguns dias, 

sob o titulo: SUSTENTA: 

NÚMEROS QUE TRAZEM 

DÚVIDAS!! 

Esta análise dirigida por 

Nelson Capaine,  Doutora-

do em Desenvolvimento Ru-

ral e pesquisador do OMR,  

refere-se que depois de cin-

co anos desde a sua intro-

dução, em alguns distritos ( 

nas províncias de Nampula 

e Zambezia, o programa foi 

alargado há pouco menos 

de dois anos, para grande 

parte do território nacional 

com potencial agrícola.  Na 

primeira fase, visava ben-

eficiar 125.000 famílias ru-

rais, criar uma rede de 200 

PACEs (Pequeno Agricultor 

Comercial Emergente), 50 

pequenas e médias empre-

sas de agro-negócio, entre 

outros. 

Para a segunda fase, 

foram projectados resul-

tados como, por exemplo, 

a produtividade do arroz 

que passaria de 0,6 Ton/ha 

(linha base) para 3,5 Ton/ha 

na campanha 2023/20246, 

num crescimento médio 

anual de 0,73 Toneladas. 

Os documentos do MADER 

não indicam o significado 

da “linha base”, mas supõe-

se ser uma referência de 

um ano base ou uma média 

de anos anteriores. 

A análise do OMR que 

pretende apresentar algu-

mas preocupações decor-

rentes das estatísticas 

agrícolas, tendo como ex-

emplo os resultados da pro-

dução do arroz, no âmbito 

do SUSTENTA, considera 

que tem sido comum, para 

o mesmo produto, período 

de análise e a mesma en-

tidade, encontrarem-se dif-

erenças numéricas nos in-

dicadores de crescimento, 

denotando incoerência e, 

certamente, falta de fiabili-

dade.    

Seja como for, a título 

de exemplo, a análise em 

apreço ilustra a previsão 

do crescimento da produ-

tividade do arroz, segundo 

o SUSTENTA, partindo da 

linha base de 0,6 toneladas 

por hectare, que também e 

usada pelo Inquérito Agrário 

Integrado (IAI, 2020). 

Previa-se crescimen-

tos na seguinte ordem: 

2020/2021, 1, 6 ton/ha; 

2021/2022, 2,4 ton/ha; 

2022/2023, 3 ton/ha e 

2023/2024, 3,5 ton/ha. No 

entanto, na base dos da-

dos da campanha agrícola 

2020/2021, somente em 

única época registou-se 

um crescimento de produ-

tividade na ordem de 4,5 

por cento, uma fasquia de 

750%, em relação alinha 

base de 0,6 ton/há.

Quer dizer, para a cam-

panha 2023/2024, fim do 

mandato do actual Governo 

espera-se um nível de pro-

dutividade na ordem de 3, 5 

ton/ha, mas a “mágica” do 

Celso Coreia e seus cére-

bros, alcançou e ultrapas-

sou a fasquia em um ano, 

atingindo 4,5 ton/ha.

Estatísticas inflaciona-

das?

No entanto, segundo 

(diferentes) informações 

do sector agrícola, refere 

a análise em alusão, se 

ilustrará que estes resulta-

dos foram alcançados na 



Pag.5Quinta-feira, 05  de Maio de 2022DESPORTO

campanha 2020/2021, com 

crescimentos que variam 

entre 750 e 1000% em ter-

mos de toneladas. 

Comparando os dados 

da campanha agrícola 

2020/2021 do SUSTENTA, 

com os dados do Inquérito 

Agrário Integrado de 2020 

(IAI 2020), o analista Nel-

son Capaine, especialista 

em Desenvolvimento Rural 

questiona a disparidade co-

lossal dos números.

Questiona-se: “que se 

passa afinal com estes da-

dos? Primeiro, as estatísti-

cas do IAI 2020 abrangem 

todo o território nacional 

incluindo, portanto, distri-

tos integrados no SUSTE-

NTA, sendo este aumento 

da produtividade em 750%, 

em apenas uma campanha 

agrícola uma quase impos-

sibilidade”, considera.  

Numa segunda abor-

dagem refere que, para 

a mesma época agrícola 

(2020/2021) o SUSTENTA 

apresenta dois dados dif-

erentes sobre o arroz. No 

lançamento da Campanha 

de Ceifa do Arroz, refe-

riu-se que nas áreas de im-

plementação do programa, 

o rendimento médio foi de 6 

Ton/ha, superando a média 

nacional de 1 Ton/ha, com 

a taxa de crescimento de 

500%. Estes mesmos da-

dos tinham sido apresen-

tados em Maio de 2021, 

quando foi frisado que um 

dos resultados do SUSTE-

NTA era que os produtores 

nos novos campos do SUS-

TENTA atingiram uma pro-

dutividade média de 6 Ton/

ha contra a média nacion-

al de 1 Ton/ha. Contudo, é 

interessante verificar que, 

comparando com a linha 

base (0,6 ton/ha), a taxa de 

crescimento passa de 500% 

para 1000%. 

Estatísticas inflaciona-

das?

Em terceira consideração, 

o pesquisador refere que nas 

regiões com referência na-

cional na produção do arroz, 

nomeadamente Cabo Delga-

do, Nampula, baixa Zambé-

zia, Sofala, Gaza e Maputo, 

o SUSTENTA não estava 

presente, ou estava em fase 

inicial de implantação. Em 

Gaza, o programa foi lança-

do nos finais de 2020 e so-

mente em Outubro de 2021 

os extensionistas receberam 

os meios circulantes para os 

trabalhos de assistência 

aos produtores. E este ex-

ercício é extensivo a out-

ras províncias”, observa. 

Além de questões fi-

nanceiras que parecem 

não bater bem quanto ao 

investimento no sector do 

arroz, o analista conside-

ra que os responsáveis e 

implementadores do SUS-

TENTA parecem querer 

transmitir a mensagem 

que a produção do arroz 

sempre teve um cresci-

mento lento e que, de re-

pente, com a introdução 

deste programa houve um 

boom!!, sugerindo a inop-

eracionalidade dos pro-

gramas anteriores.  

Indica ainda que ex-

istem diversos estudos 

sinalizando que, em mui-

tos países em desenvolvi-

mento |como é o caso de 

Moçambique|, as estatísti-

cas agrícolas têm sido fre-

quentemente objecto de 

manipulação política em 

duas direcções. Numa, as 

estatísticas são subestima-

das para atrair apoio ex-

terno; noutra direcção, são 

inflacionadas para dar a 

entender que existem bons 

resultados de modo que se 

está a cumprir os objectivos 

acordados com os finan-

ciadores.  

Para mais pormenores 

sobre o assunto, com a vi-

sualização das respectiv-

as tabelas comparativas, 

acesse o website do Ob-

servatório do Meio Rural e 

confira a publicação supra-

mencionada.
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