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Saque de atum devasta águas moçambicanas

Anuncie 
aqui

Embarcações es-

trangeiras, com 

destaque para 

as da União Europeia, 

destacadamente França 

e Espanha pescam atum 

clandestinamente nas 

águas moçambicanas, 

ao largo do Oceano Indi-

co, visto o acordo rubri-

cado ter findo em 2015. 

Além de desligarem o 

sistema de detecção 

por radares, negam in-

specções nas embar-
cações impostas pelas auto-

ridades moçambicanas para 

um novo acordo. Num con-

texto, em que a pesca ilegal é 

responsável por perdas de cerca de quais 60 

milhões de dólares, anuais,  em Moçambique.
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Embarcações es-
trangeiras, com 
destaque para as 

da União Europeia, de-
stacadamente França e 
Espanha pescam atum 
clandestinamente nas 
águas moçambicanas, ao 
largo do Oceano Indico, 
visto o acordo rubricado 
ter findo em 2015. Além 
de desligarem o sistema 
de detecção por radares, 
negam inspecções nas 
embarcações impos-
tas pelas autoridades 
moçambicanas para um 
novo acordo. Num con-
texto, em que a pesca 
ilegal é responsável por 
perdas de cerca de quais 
60 milhões de dólares, an-
uais,  em Moçambique.

Segundo um estudo da 
fundação Blue Marine, vo-
cacionada a defesa dos 
oceanos, barcos de Es-
panha, França e das ilhas 

Seicheles são suspeitos 
de pescar atum sem au-
torização nas águas de 
Moçambique.

“O carácter geralmente 
opaco dos acordos de 
acesso” às águas territori-
ais “levanta questões” so-
bre “o cumprimento destas 
frotas pertencentes à União 
Europeia (UE)” ao largo de 
vários estados costeiros do 
oceano Índico, “incluindo 
Moçambique”, refere o es-
tudo em alusão compulsado 
pela Lusa esta semana.

O que transforma a sus-

peita em realidade e que, se-

gundo apuramos, desde 2015 

não há acordo entre a União 

Europeia e Moçambique para 

apesca de atum, dai que não 

podem ser estabelecidos 

acordos privados.

No entanto, os barcos con-

tinuaram a ser detectados. 

As tabelas cronológicas do 

estudo notam a presença 

“provavelmente não autor-

izada” de barcos de pesca 

espanhóis em águas moçam-

bicanas em 2016 e de bar-

cos franceses em 2018, bem 

como da frota de pesca das 

Seicheles sob condições 

duvidosas em 2016, 2017 e 

2019.

Ademais, o estudo concluiu 

ainda que os barcos de pesca 

desligaram o sistema que per-

mite detectá-los, aumentando 

a desconfiança e a alegacão 

de saque. “Além de ser in-

consistente com a lei da UE, 

desaparecer do radar para ter 

vantagem comercial (como 

uma associação espanho-

la recentemente admitiu ter 

feito), também compromete a 

segurança da tripulação”, ref-

ere o documento em alusão.

União Europeia desres-

peita preservação do atum

Os países da União Eu-

ropeia, encabeçados pela 

França, não respeitam o aler-

ta internacional de que a pes-

ca de atum no Índico deve ser 

reduzida em um terço para a 

espécie recuperar o equilíbrio 

até 2030. Pois, “apesar disso, 

o pescador mais agressivo 

na região -- a UE -- propõe 

que não sejam feitas mais re-

duções nas capturas, ao con-

trário dos pareceres científi-

cos”, vinca o estudo.

A organizaçãoBlue Marine 

apela ao cumprimento rig-

oroso da lei e regulamentos 

“que regem as actividades 

de pesca no Oceano Índi-

co”, pede mais transparência 

nos contratos e acordos de 

acesso às águas territoriais, 

com medidas que apoiem a 

conservação de espécies de 

atum com base em dados 

científicos.

Apesar de não ser o país 

mais citado, Moçambique 

surge referenciado neste es-

tudo, onde se assinala que 

não há acordo entre a UE e 

Moçambique desde 2015, 

mas barcos desta “união” 

passeia a sua classe nas 

agias moçambicanas cap-

turando atum, um acto fla-

grante de saque de riquezas 

alheias, perante a impotência 

das autoridades moçambica-

nas que desde 2019 tentam 

renegociar com UE um novo 

acordo.

Um dos impasses resulta 

da falta de transparência por 

parte da EU e de impedir a 

aplicação de cláusulas relati-

vas à fiscalização de captur-

as a bordo das embarcações 

pelas autoridades moçambi-

canas.

Quinta-feira, 02 de Junho de 2022

Saque de atum devasta águas moçambicanas
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O partido governa-
mental, Frelimo, 
sonegou, cerca 

de 3 milhões de dólares 
ao fisco devido a isenções 
fiscais, assumindo van-
tagens em detrimento ao 
Estado que deveras gere.

Em pesquisa do Cen-
tro de Integridade Pública 
(CIP), acusa-se a Fre-
limo, partido no poder 
desde a independência 
nacional, de ser o maior 
beneficiário de financia-
mento político ilícito no 
país, destacando-se que, 
em nove anos, deixou de 
pagar cerca de 3 milhões 
de dólares em impostos 
devido a isenções fiscais

Segundo a pesquisa, 

FRELIMO “desvia” 3 milhões de dólares ao fisco

RENAMO acusa FRELIMO de “medo” de derrota nas eleições distritais
Perante convite de Filipe Nyusi para reflectir sobre sua viabilidade

“da amostra recolhi-
da, no período de 2012 
a 2021, o partido Freli-
mo importou mercadorias 
avaliadas em cerca de 
7,6 milhões de dólares. 
Devia ter pago de im-
postos resultantes das 
importações, cerca de 3 
milhões de dólares. Não 
o fez, pois beneficiou-se 

O partido, líder da 
oposição, RE-
NAMO, acusa o 

partido governamental, 
FRELIMO, de não pre-
tender a realização das 
primeiras eleições dis-
tritais, previstas consti-
tucionalmente para 2024, 
por recear derrota em 
muitos distritos. Isto, vem 
em resposta ao convite 
à reflexão endereçado a 
nação moçambicana pelo 
Presidente da Frelimo e 
da República, Filipe Nyu-
si, sobre a viabilidade de 
se arrancar com eleições 

de isenções aduaneiras”, 
considera, o jornalista 
e pesquisador Borges 
Nhamire, autor da análise 
em alusão.

Frelimo vs crime orga-
nizado e terrorismo 

A pesquisa, que foca-se 
mais no partido Frelimo, 
que forma é Governo e 

dirige o Estado desde 
desde 1975, sem deixar 
de fazer alusão a outros 
partidos, nomeadamente 
Renamo e o MDM, ref-
ere que “o financiamento 
político ilícito é uma real-
idade em Moçambique. 
Provêm de diversas fon-
tes, tais como a manip-
ulação do procurement 

público, de doações de 
empresários que buscam 
influência no Governo 
para realizar negócios e, 
mais grave, da economia 
ilícita, como o tráfico de 
drogas, contrabando de 
recursos naturais, evasão 
fiscal”, arrola.

Refere-se, no entanto, 
que “os dados apresen-
tados neste estudo rep-
resentam apenas cerca 
de 10% do total das im-
portações em nome do 
partido Frelimo ao longo 
do período em análise 
(2012-2021). Há risco de 
o dinheiro das isenções 
aduaneiras atribuídas ao 
partido Frelimo financiar 
o crime organizado… e 
terrorismo”, aventa o CIP.

distritais em 2024.

No encerramento da 5.ª 
sessão do Comité Central 
da FRELIMO, no sábado 

último, o Presidente deste 
partido e da República, 
Filipe Nyusi, defendeu que 
o país deve “refletir” sobre a 
viabilidade de arrancar com 

as eleições distritais em 
2024.

Em reacção a RENAMO, 
na pessoa do seu porta-voz, 

José Manteigas, referiu que 
“a Constituição da Repúbli-
ca de Moçambique expõe 
que os administradores dis-
tritais devem ser eleitos”, 
para de seguida, ajuntar 
que “o que nós concluí-
mos é que a FRELIMO tem 
medo de perder as eleições 
em muitos distritos”, consid-
erou.

Manteigas que falava no 
fim do Conselho Nacion-
al da RENAMO terminado 
na terça-feiraúltima,  justifi-
cou que o partido governa-
mental receia a derrota nas 
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eleições distritais, porque 
reina uma “total insatisfação 
com a má governação, rap-
tos e subida asfixiante do 
preço dos combustíveis”, 
acusando, seguidamente a 
FRELIMO de destruir “siste-
maticamente” acordos políti-
cos, sempre que sente que 
o seu poder está em perigo.

Elucidou ainda que a 
votaçãode administradores) 
está consagrada na lei fun-
damental do país, como 
resultado de um acordo 
político entre o Governo da 
FRELIMO e a RENAMO, 
ainda sob a liderança de 
Afonso Dhlakama, em 2018, 
defendendo “o respeito es-
crupuloso da Constituição 

da República”, referiu.

Adiante asseverou que 
“nunca vamos defender al-
terações da ordem jurídica 
institucionalizada para sat-
isfazer interesses particu-
lares” do partido no poder, 
receando que este tente 
usar da sua maioria parla-
mentar para subverter o co-

mando constitucional.

Contudo, a realização 
de eleições distritais, que 
serão as primeiras, caso 
aconteçam, faz parte dos 
entendimentos entre o 
Governo da FRELIMO e 
a RENAMO, no âmbito do 
aprofundamento do pro-
cesso descentralização do 

país, visando acabar com 
ciclos de violência políti-
ca. Entretanto, no próximo 
ano arranca um novo ciclo 
eleitoral, com a realização 
das eleições autárquicas, 
seguidas de gerais em 2024 
(presidenciais, legislativas e 
provinciais), pairando dúvi-
das sobre as distritais.
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