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Empresa mineira chinesa “desfaz” em
Pebane mesmo com licença reprovada

A

empresa
mineira
chinesa, TZM Resources, cujo projecto de
exploração de areias pesadas, no distrito de Pebane,
na província da Zambézia, foi
chumbadopelo Ministério da
Terra e Ambiente (MTA), mas
porque protegida por figuras
com influência política avança
com o o empreendimento perante os desastres ambientais
e prejuizos antevistos para
as populações locais. A àrea
de exploração em causa sobrepõe-sea seis rios, lagoas
costeiras e orla marítima de
grande importância para a
actividade pesqueira, mas o
Governo local apadrinha a
“intentona” pelos dividendos
que espera amealhar.
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Empresa mineira chinesa “desfaz” em
Pebane mesmo com licença reprovada

A

empresa
mineira chinesa, TZM
Resources, cujo
projecto de exploração
de areias pesadas, no
distrito de Pebane, na
província da Zambézia, foi chumbadopelo
Ministério da Terra e Ambiente (MTA), mas porque
protegida por figuras
com influência política avança com o o empreendimento perante os
desastres ambientais e
prejuizos antevistos para
as populações locais. A
àrea de exploração em
causa sobrepõe-sea seis
rios, lagoas costeiras e
orla marítima de grande
importância para a actividade pesqueira, mas o
Governo local apadrinha
a “intentona” pelos dividendos
que
espera
amealhar.
Segundo pesquisa realizada e tornada pública
pelo Centro de Integridade
Pública(CIP), a empresa
chinesa TZM Resources, SA, submeteu um pedido de licenciamento
de exploração de areias
pesadas na concessão
mineira 4623C, distrito
de Pebane, província da
Zambézia, cuja licença
de exploração foi recusada pelo Ministério da Terra e Ambiente (MTA). No
entanto, pessoas chaves
do sector na província indicaram que, apesar dos
danos ambientais que o
projecto pode causar, o
mesmo irá avançar porque
há pressão por parte de
pessoas “poderosas” para
que a ministra reveja o
despacho, em prejuízo do
ambiente.
O Relatório do Estudo do Impacto Ambiental

(REIA) citado no despacho, que recusa o avanço
da exploração da empresa
TZM Resources, aponta
que “a área proposta para
a implantação do projecto
sobrepõe-se a seis rios,
lagoas costeiras e a linha
da orla marítima, abarcando áreas de protecção
parcial, sendo de grande
importância para a actividade pesqueira. Nestes
termos, ao se conceder
esta área, todo o ecossistema da região ficaria
comprometido com efeitos
imensuráveis para o ecossistema e para a vida das
comunidades locais”, considera-se.
No entanto, segundo
uma fonte anónima e o
apurado no terreno, segundo relata o CIP, apesar
do despacho de recusa,
as actividades de instalação para o início das actividades ainda decorrem
contrariado o despacho.
Foi constatado no terreno
que existe uma estrada
em construção, que faz
a ligação entre o acampamento e a zona da exploração; que há nego-

ciações com a população
para o reassentamento
a cerca de 21km da sua
actual zona de residência
e que a Administração do
Distrito de Pebane tem um
plano de responsabilidade
social da empresa que
será implementado pela
empresa no âmbito da
concessão.
Autoridades locais,
entre a satisfação e a
ignorância
A pesquisa apurou, através do secretário permanente (SP) do Distrito de
Pebane, que o desejo da
empresa era de iniciar a exploração ainda no mês de
Junho de 2022 porque não
existe nenhum impedimento mas, por questões organizacionais, ainda não iniciou. Informou ainda que o
Governo assinou um memorando de entendimento
com a população no âmbito da responsabilidade social que abrange, não só a
localidade da exploração,
mas também todo o Distrito. Ainda de acordo com o
secretario permanente de
Pebane, o Governo dis-

trital está satisfeito com a
TZM Resources significando, na opinião dos pesquisadores, que o Governo
distrital está a pensar nos
benefícios das promessas
feitas pela empresa TZM e
não nos danos ambientais
que a exploração poderá
causar.
A fonte
retromencionada pelo CIP, coberta
pelo aonimato e abordada
na cidade de Quelimane,
apontou que “os trabalhos
decorrem porque um grupo de pessoas influentes
da província (grupo de
pressão) constituído pelo
primeiro secretário da Frelimo na província, pelo administrador do distrito de
Pebane e por um grupo de
empresários da província,
dirigiu-se a Maputo onde
pressionou a ministra de
Terra e Ambiente a rever o
despacho, alegadamente
porque a empresa irá contribuir com fundos para o
desenvolvimento de algumas infra-estruturas no
distrito e na província.
A fonte entrevistada afirmou que a ministra infor-

mou ao grupo de pressão
para aconselhar a empresa a rever a área da concessão por forma a reduzir
os impactos ambientais e
submeter um novo estudo
que será aprovado. Mas,
parece que a empresa
chinesa arroga-se emmanter-se no local proibido,
com a cumplicidade das
autoridades governamentais locais.
Sobre o assunto, os
serviços provinciais de
Infra-estruturas,
quando
abordadas pelo CIP, informaram que têm apenas
conhecimento do despacho que autorizou a instalação da doca seca e
da reprovação, através
doREIA, do avanço para
a mineração, defendendo
que naquele momento não
tinha nenhuma informação
sobre o que está acontecendo.
Por outro lado, o chefe
da aldeia da zona onde
a população será reassentada para dar lugar à
mineração, de nome Domingos Ussene, é citado a
dizer que não se recorda
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de ter recebido em algum
dia uma equipa a fazer alguma auscultação sobre o
estudo de impacto ambiental, resalvando, porém,
que a área do projecto da
empresa chinesa passa
por toda a aldeia, incluído
a floresta.
Reserva florestal em
perigo e extração de
areia da praia
Na visita que a equipa
de pesquisa efectuou ao
local, e nas entrevistas
com as populações que
serão afectadas, estas indicaram que a área cedida à empresa chinesa irá
atravessar a floresta de
Muebase, uma área de
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conservação florestal que,
segundo a população, é
um habitante de jiboias,
gazelas, macacos e outros
animais. Neste sentido, a
questão que se coloca é:
“até que ponto o beneficio
imediato de construção de
infra-estruturas
(retorno
esperado pelo grupo de
pressão) poderá ser mais
importante que a conservação do meio ambiente e
da vida das comunidades
que vivem em Muebase?”,
questiona-se o CIP.
Por outro lado, onde está
construído o acampamento da empresa TMZ, foram
observados montes de
areia da praia. Questionado um trabalhador da em-

presa, no âmbito da visita
que a equipa de pesquisa
efectuou ao acampamento da empresa, localizado
junto ao rio Muebasse,
este informou que a areia
retirada da praia é usada
pela empresa para as suas
construções, o que constitui uma ilegalidade. Pois,
segundo a alínea a) do
número 1, do artigo 50, do
Decreto n.º 97/2020 de 4
de Outubro (Regulamento
de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira e das
Praias), em toda a zona
costeira, e nas praias, é
proibida a extracção e a
remoção de areia, seja nos
areais ou nas estradas,
bermas e passeios, a não
ser em caso de devolução

à praia.
Questionado o Serviço
Provincial de Infra-estruturas da Zambézia sobre o
uso da areia da praia para
construção este confirmou
ser proibido, mas endoçou
a responsabilidade ao
Serviço Provincial deAmbiente entidade que deve
fazer a devida monitoria.
Esta situação, constitui
somente a ponta do iceberg do que acontece um
pouco por todo o país,
onde decorrem ou estão
emprocesso projectos de
exploração mineira, sendo um dos destaques a
província da Zambézia.
Aliás, o assunto em apreço

faz parte de um trabalho de
pesquisa do CIP, publicado
em Agosto íltimo, denominado “ESTADO PERDE
MILHÕES DE METICAIS
POR FALTA DE FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
DE AREIAS PESADAS
NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA”, que abrange três
empresas, duas domiciliadas em “paraísos fiscais”,
nomeadamente a África
Great Wall Mining Development Co, Limitada, em
Hong Kong e a Tazetta
Resources, limitada, nas
Maurícias. Faremos algumas ilações sobre os contornos operacionais destas
duas empresase dos eventuais esquemas de fuga ao
fisco.

SERNIC detém sul-africano com 28 quilos de ‘mandrax’
A Polícia moçambicana,
através do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), deteve um
cidadão sul-africano com
28 quilos de droga ‘mandrax’, transportada numa
viatura, na cidade da Matola província de Maputo.
O porta-voz do SERNIC na província de Maputo, Henrique Mendes,
citado pelo diário Notícias,
avançou que o suspeito
foi apanhado com a droga
depois de ser interpelado
pela polícia.
“Por se tratar de um
cidadão estrangeiro, estamos a trabalhar com a
Interpol para pedir o seu
histórico, para que seja
verificado se o detido tem
ou não antecedentes crim-

inais”,

afirmou

Mendes,

Avançou ainda que cer-

província de Maputo du-

Moçambique como local

tendo esclarecido que a

ca de 750 quilos de drogas

rante o primeiro trimestre.

de trânsito de redes in-

droga estava guardada em

diversas foram apreendi-

Vários relatórios nacionais

ternacionais de tráfico de

20 pacotes.

dos pelas autoridades na

e internacionais apontam

droga.

Pag.4

Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022

POLÍTICA

RENAMO quer experiência das eleições angolanas

O

maior partido da
oposição no país,
a RENAMO, diz que
há lições que devem ser tiradas das eleições angolanas de 24 de Agosto, tanto
pelos partidos como pelos
eleitores - a começar pelo
controlo dos votos.
O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana
(RENAMO), José Manteigas, elogia o “envolvimento
profundo” dos angolanos
nestas eleições e chama os
moçambicanos a fazerem o
mesmo em 2024.
“A lição que Moçambique
deve tirar é esta: não basta dizer que a RENAMO
não controla o processo de
votação, quando o próprio
cidadão, a população, não
faz parte da solução do
problema. A sociedade tem
de se envolver”, disse, citado pela DW AFRICA.
A “repressão da polícia”
Manteigas diz que os

moçambicanos têm vontade
de controlar os seus votos,
como fizeram os angolanos,
mas enfrentam ainda repressão da polícia, como já
aconteceu no passado.”Se
não houvesse uso abusivo
da polícia, nós não teríamos tido aquele massacre
que aconteceu em 1999,

por exemplo, quando a RENAMO protestou de forma
mais robusta perante aqueles resultados, mas houve
uma chacina de cidadãos”,
acrescentou.
Outra lição para o principal partido da oposição em
Moçambique, diz Manteigas, é a união de movimen-

tos da oposição e da sociedade civil angolana pela
alternância política. A RENAMO afirma que já fez isso
e nunca negou uma coligação. Mas é preciso que as
formações políticas tragam
ideias, acrescenta o porta-voz: “Qual é a mais valia
que o partido “A” traz? E o

número de membros que vai
trazer?”, questiona.
“É muito constrangedor
uma coligação em que não
há mais-valia, não há um
valor acrescentado; mas
nem por isso a RENAMO se
fecha a uma união”, assegura.

Kimiss Zavala junta-se Pablo Bechardas no Marítimo B

O

internacional
moçambicano
Kimiss

Zavala

junta-se a Pablo Bechar-

das no Marítimo B de
Portugal. O guardião dos
Mambas nos escalões de
formação estreou-se diante do Gil Vicente em
partida referente a primeira edição do Torneio
de Abertura da Liga revelação.

Numa partida em que os
jogadores

moçambicanos

foram titulares e não conse-

perdeu por 3-5, após pro-

da-redes de apenas 18

ma edição da COSAFA de

dar um salto ao Campeona-

longamento.

anos de idade, Kimiss Za-

sub-20,

por

to de Portugal pela porta da

vala foi considerado o mel-

Moçambique. Uma creden-

equipa de reservas do Marí-

hor guarda-redes da últi-

cial, de todo, que lhe valeu

timo.

guiram sair com um resultado satisfatório. O Maritimo

Lembrar que, o guar-

conquistada
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Equipas de Maputo dominam Nacional de Andebol em Tete

A

s equipas da
capital do país
Malhangalene

e Matchedje em seniores
Masculinos e Femininos
respectivamente voltam
a conquistar o Campe-

onato Nacional de Andebol que decorreu na
província de Tete.

No total fizeram-se presente cerca de 14 equipas,
oito masculinas e seis femininas, estiveram na corrida pelo maior troféu Nacional de Andebol. As equipas
da Cidade de Maputo voltaram a ser dominadoras,
ou seja, além Cadeco de
Sofala, que ficou em segundo lugar a equipa de

Sansão Muthemba de Ma-

Sofala a última posição da

29, enquanto, os militares

Lembrar que, Malhan-

puto completou o pódio,

tabela classificativa.

bateram o Ferroviário de

galene e Matchedje na ci-

Maputo por 29-17, nos se-

dade de Maputo conquis-

enquanto que no sector
das Meninas o Ferroviário

A equipa do Bairro de

gundos jogos da final que

taram o Campeonatos da

de Maputo ocupou a se-

Malhangalene venceu Ca-

disputaram no play off a

Cidade e o Torneio 25 de

gunda posição Kanjere de

deco de Sofala, por 36-

melhor de três.

Junho, em ambos sexos.

EDM patrocina segundo circuito de Volei

E

m celebração aos 45
anos da EDM “iluminado
o país” a Electricidade de
Moçambique patrocina o segundo circuito de Voleibol de
praia. A dupla número dois no
ranking Africano, Jorge Monjane/Ainadino Martinho não
quis deixar os seus créditos
em maus alheios, Ana Paula
Sinaportar/Vanessa Muianga
estiveram em destaque no
sector feminino ao conquistar
o torneio que vai decorrer por
quatro fins-de-semana consecutivos.
Na arena do Costa do Sol, estiveram presentes os melhores
voleibolistas Nacional da actualidade,
Jorge Monjane/Ainadino Martinho venceram na final por 2-1,
com parciais de 19-21, 22-20
e 15-07, está partida viu-se um
equilíbrio, no desafio de apuramento dos terceiro e quatro
classificados, Rafael e Denilson
derrotaram, por 2 sets a 0, a dupla composta pelos experientes
atletas Litos Acácio e Aldevino

1.º lugar - Jorge Monjane / Ainadino Martinho
2.º lugar - José Mondlane/ Osvaldo Mungoi
3.º lugar - Rafael/ Denilson
4.º lugar - Litos Acácio/ Aldevino Nuvunga
5.º lugar - Victor/ Armando
6.º lugar - Ednilson/ António
7.º lugar - Alírio/Belton
8.º lugar - Vagner/ Carlos
Em femininos:
Nuvunga em masculinas,
sorte igual teve a dupla feminina composta por Ana Paula Sinaportar/ Vanessa Muianga venceu
Verónica e Natália Intego, por 2-0,
com os parciais de 21-12 e 21-16,
em jogos a contar para afinal, respectivamente.

O circuito alusivos 45 anos da
EDM de Voleibol de Praia, contou
com a participação de 8 duplas
em masculinos e 3 em femininos,
o mesmo tem o condão de trazer
maior competitividade aos atletas
Nacional de modo a fazerem face

os próximos eventos internacionais.
Vejam a classificação do segundo Circuito 45 anos da EDM
de Voleibol de Praia
Em Masculinos:

1.º lugar - Ana Paula Sinaportar/ Vanessa Muianga
2.º lugar - Verónica e Natália
3.º lugar - Ângela e Vânia
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