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Suspensa rota entre Moçambique e África do Sul

AT apreende mais de 200 caixas de bebi-
das alcoólicas
Mais de 200 caixas de diferen-
tes bebidas alcoólicas foram apreendi-
das, na segunda-feira, na Cidade de Maputo.

Parlamento debate lei do Fundo So-
berano com muitas dúvidas
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Suspensa rota entre Moçambique e África do Sul

A Federação Moçambi-

cana dos Transportes 

Terrestres (FEMATRO) 

suspendeu o transporte de pas-

sageiros entre Maputo e Dur-

ban, na África do Sul, devido à 

insegurança no trajecto, disse o 

presidente daquele organismo. 

"Nós suspendemos as nossas ac-

tividades" e aguarda-se uma reu-

nião com operadores sul-africa-

nos, afirmou Castigo Nhamane.

Uma carrinha de passageiros 

sul-africano com destino a Dur-

ban foi incendiada na segunda-

-feira por desconhecidos que 

mandaram sair os passagei-

ros pouco depois de Maputo.

O incidente surgiu depois de mais de 

uma dezena de veículos moçambi-

canos ter sido incendiado de forma 

semelhante em KwaZulu-Natal, na 

África do Sul, desde início do ano.

Nhamane disse que os transporta-

dores moçambicanos estão a levar 

passageiros até à fronteira da Pon-

ta de Ouro, sem entrar na África 

do Sul, e que os transportadores 

sul-africanos também deixaram 

de entrar em Moçambique, dei-

xando os passageiros na travessia.

Uma reunião entre as partes de-

verá nos próximos dias servir 

para coordenar o transporte até 

ao posto fronteiriço, assinalou. 

O presidente da Fematro avan-

çou que a medida vai durar até 

que os governos dos dois paí-

ses encontrem uma "solução 

definitiva" para a insegurança. 

Nhamane repudiou o incêndio ocor-

rido na segunda-feira, que destruiu 

a viatura sul-africana junto a Mapu-

to, afastando a hipótese de ter sido 

provocado por transportadores. 

O porta-voz do comando da po-

lícia da província de Maputo, 

Juarce Martins, citado pela Lusa  

disse que um homem foi deti-

do na cidade de Maputo por sus-

peitas de envolvimento no caso. 

Martins avançou que decorrem 

diligências para a captura de 

mais pessoas envolvidas no caso.
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AT apreende mais de 200 caixas de bebidas alcoólicas

Mais de 200 caixas 
de diferentes bebi-
das alcoólicas fo-

ram apreendidas, na segunda-
-feira, na Cidade de Maputo. 
A Autoridade Tributária de Mo-
çambique diz que se trata de 
produto contrabandeado, encon-
trado numa casa que servia de 
armazém no bairro Chamanculo.
Continua a venda de bebi-
das alcoólicas ilícitas na capi-

tal do país, apesar da campa-
nha de combate ao fenómeno.
Nesta segunda-feira, a AT apreen-
deu mais de 200 caixas de bebi-
das alcoólicas contrabandeadas 
numa residência que servia de ar-
mazém, no bairro Chamanculo.
No local, foram apreendidas be-
bidas espirituosas, vinhos e cer-
vejas. As alfândegas não revela-
ram a proveniência, o certo é que 
entraram de forma ilegal no país.

“A apreensão resulta do facto de 
não haver documentos que ates-
tam a legalidade da importação 
da mercadoria. Ou seja, presume-
-se que a bebida tenha chegado 
ao país cortando a fronteira. Isto 
é, parte ínfima de um conjunto 
de outras apreensões que foram 
realizadas nas últimas semanas”, 
disse Fernando Tinga, porta-
-voz da Autoridade Tributária.
Segundo explicou o porta-voz da 
AT, a situação está a causar perdas 
avultadas aos cofres do Estado.
“Só durante os meses de Janei-
ro e Fevereiro deste ano, regis-
tamos 177 apreensões de bebi-
das alcoólicas e que resultaram 
numa receita recuperada em 
mais de 18 milhões de Meticais”, 
acrescentou Fernando Tinga.
As apreensões resultam 
de denúncias populares.

Parlamento debate lei do Fundo Soberano com muitas dúvidas

O P a r l a -

m e n t o 

vai, fi-

nalmente, debater 

a lei do Fundo So-

berano, enquanto 

deputados da opo-

sição e sociedade 

civil defendem um 

fundo que não sirva 



      Preto  & Branco                       Quinta-feira, 09 de Março de 2023                   4                           

os interesses das elites políticas, 

mas que garanta o futuro do país.

A proposta de lei do Fundo Sobe-

rano faz parte do rol das matérias 

que serão debatidas na presente 

sessão parlamentar, e Arnaldo Cha-

laua, porta-voz da bancada parla-

mentar da Renamo, diz que tudo 

vai ser feito "para que as futuras 

gerações beneficiem desse fundo".

“Faremos tudo o que for necessá-

rio para evitar os erros cometidos 

em outros países sobretudo africa-

nos, onde já foram criados fundos 

soberanos”, afirma, por seu lado, o 

porta-voz da bancada parlamentar 

do MDM, Fernando Bismarque.

O Banco de Moçambique propõe 

um Fundo Soberano que garanta 

poupança, com o argumento cen-

tral de satisfazer as necessidades 

das gerações vindouras e que as-

segure a estabilização fiscal com 

o objectivo de isolar o Orçamento 

de Estado de choques exógenos.

União Europeia disponibiliza 400 milhões de euros para emprego

A União Europeia vai 

disponibilizar cer-

ca de 400 milhões 

de euros para apoiar progra-

mas de promoção da empre-

gabilidade, em Moçambique.

A disponibilidade do dinheiro foi 

anunciada na sessão do Programa 

de Cooperação entre a União Eu-

ropeia, Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa e Timor-Leste.

O encontro teve lugar semana pas-

sada, na sede da União Europeia, 

em Bruxelas, e foi presidido pela 

Ministra moçambicana dos Ne-

gócios Estrangeiros e Coopera-

ção, na qualidade de presidente 

do programa que, neste ano, as-

sinala os 30 anos de existência.

Verónica Macamo disse, no domin-

go último, que a mobilização de re-

cursos para financiar programas de 

empregabilidade espelha a prima-

zia que o Executivo atribui à gera-

ção de renda por parte dos jovens.

O estabelecimento de centros de 

formação profissional e a disponi-

bilização de meios de geração de 

renda são as principais formas de 

operacionalização dos programas 

de empregabilidade, através do fi-

nanciamento da União Europeia.

A Ministra dos Negócios Estran-

geiros e Cooperação falava, em 

Nova Iorque, onde dirigiu o de-

bate aberto sobre mulher, paz e 

segurança, no contexto da presi-

dência de Moçambique, no Con-

selho de Segurança da ONU.

O acto vai marcar, igualmente, a 

passagem dos 23 anos da adop-

ção, pelo órgão, da Resolução 

1325 sobre a Mulher, Paz e Se-

gurança, que reconhece o impac-

to dos conflitos armados sobre 

as mulheres e meninas e trabalha 

para a sua protecção e plena par-

ticipação nos Acordos de paz.
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