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Aumentou drasticemente o nfmero de importadores ilegais de produtos alimentares comer.
cializados nos mais variados locais desta cidade, durante o periodo decorrido desde o irricio da
implementagio do Programa de ReabilitagSo Economica que, entre outras coisas, veio rechear com
um pouco de tudo, n5o s6 os nossos mercados h a anos votados ds moscas, como tamb6m, para
nossa desgraga, alguns dor nossos passeios. A o vulgar consumidor, o faclo poder6 nio ter muita
lmporttncia, conslderando quc o que importa 6 e ncontrar 15 o produto, venha ele porque viias vier.
Num recente contacto com os Servigos Alfande gfrios, a nossa Reportagem apurou pordm gue,
65o, ne verdade, os importadores ilegais que pre dominantemente alimentam Maputo, trazendo dos
paises vlzinhos, batata, cebola, ovos, agfcar, larinha de trigo, a mais variada fruta, entre outras
coiral.
'  

O D,r"a,or da Alfdndega do Mapu-'  Por outro lado, o processo de f is. destinados ao consumo famil lar.
to'  Ant6nio Mil lce, disse que. em- cal izagdo em relag6o a estes casos .Nestes casos, uma vez que as quan-
bora nio geja possfvel procisar neste tem-se acentuado, com a montagem tidades importadas seo merrores, os
rnomonto o n0mero exacto destec do mais postos do controlo por parte seus praticantes est6o lsentos do
lmportadores, o fndice sublu de deze- da Alfdndega do Maputo. pagamento de quafsquer t irxas' -
nas part v6rfat centonas, n6o obs- Segundo dados sEtst ist icos em disse o Director da' Alf6nCega do
tanto o pagam{tnto de elevadas mul- poder dos servlgos alfandegdrlos. Maputo.
tas a que s6o submetidos. Ele adlart,  grande parte dos importadores em Antonio Mil ice adiantou ( lue e$te
tou quo concorram para este facto condig6es atrds referidas 6 consti-  problema perpetua de certa maneira,

* a lncapacldade de lmporlacEo manL-tqida por mulheyes que, di6ria ou se- a apl icaqdo de preqos elevados nos
festada pclas cntidad* lcgalmonte manalmente se deslocam i suazi l6n- v6rios locais. oncle sao comercial iza.
rutorlzadag I cxecutar €ttc t ipo ds dia ou Afr ica do Sul, de onde impor- cios tais produtos.
rct lvldadc. tam essenclalmente produtos al imen- A nossa fonte screscentou que

' Parc travar esta situaqAo, os -8sr. taree como batata; uebola, ovos, agu- das entidades autorizaclas a lrnportar,
vigos alfandegdrlos est6o a apl lcar car, alho. farinha de tr igo. frutas di- apenas a empresa .Gappo* continua' 
8og comerclantes em situagSo frregu- varsas, entrc outros produtos. a faz6-lo. Assinalou que'rele,t ivamen-
lar o pagamento de uma taxa qu6 te a esta empresa, a importacdo des_
compreonde os dlreitos aduanelroS, O aumento do custo de vida parece tes bens 6 processada irregularmerr-
lmpostoa de consumo e emolUrnen: Consti tuir presentemente um dos te. visto ser feita consonnit,  as en-
,too grerafs aduanelrot, num valor da factores que sugere tamb6m o cres,. comenclas que lhe seo apresentadas
ordem de aproximadamente 200 por cimento de lmportadores nao autori- pelos comerciantes.
cento e rnals cmteleglo ao que deve zados pelo Governo, os quais Intro- Por raz6es adversas, os restantes
ria ger pago 6m condigOer normalt. duzem no Pais, produtos alimentares impo;taclores legais delxararn de o

fazer com a devida regularldade e ef l .  '

c ienc ia ,  fac to  que resu l tou  na  fa l ta
de produt<ls em questAo, no mercado
interno. Esta situaqao por sua voz
permit iu (po surglssem os lmporta- '

dores n5o autorizados que, presen-
temente ocupam as lacunag delxadas
pe los  cons iderados  lega is .

A caga a fucros fdcels a elovados
es tar ia  na  or igem da inoperac lona l l -
dacje dos comerciantes legals.

A Ai l6ndega fez saber que n6o obs-
tan te  a  lmpos ic6o de  taxas  e levadus
para os rmportadores n6o autorlza-
dos, o seu nfmero contlnua a regls.
tar crescimento.

Acrescentou que a apl lcagdo de
elevadas taxas consti tul uma forma
de pressSo que, tem por objectlvo
reduzir este t ipo de com6rclo. .

.Com esta medida, nota-so que
exlste uma certa tend€ncia de redu-
cao das  quant idades  dos  produtos  em
quest6o, part lcularmente nos m6rca-
dos, vlsto que os importadores ndo
autorlzados optam pela Introdugdo ao
Pais destes bens em pequenas quan.
t idades' - subl lnhou c Dlrector da .
Alfandega do Maputo.

Entretanto, I  nossa tonte reconhe.
ceu que, se os importadores conslde-
rados legais concorrem para o abas-
tecimento do mercado lnterno com
estes produtos, os preqos prailcados
,lAo seriam elevados como o s6o pre-
sententente, dado que os lmpostos
concebidos para estes comerciantes
s6o inferiores aos que s6o apl lcados
aos n6o autorizados,


