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Mulheres constituirão metade da equipa de colaboradores 
do Parque Nacional da Gorongosa até 2025 
 Beira (O Autarca) – O Par-
que Nacional da Gorongosa (PNG), na 
província central de Sofala, está pro-
fundamente comprometido com a pro-
moção da paridade de género no seio 
da sua força de trabalho.  

 

Por ocasião do 7 de abril, Dia 
da Mulher Moçambicana, celebrado na 
última quarta-feira, o Parque Nacional 
da Gorongosa homenageou todas as 
mulheres que trabalham para restaurar 
a  área  de  conservação e tornou a data 

numa oportunidade para reforçar os 
seus compromissos em educar as rapa-
rigas e garantir que as mulheres consti-
tuam metade da sua equipa de colabo-
radores até 2025. Presentemente, o 
PNG conta com 709 trabalhadores e-
fectivos, dos quais 83 são mulheres. 

 

A iniciativa do Parque Nacio-
nal da Gorongosa de promover a igual-
dade de género na sua equipa de cola-
boradores até 2025 antecipa em 5 anos 
o  cumprimento  da  Agenda   2030  de  

 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

75.65 77.14 EUR UE 

63.63 64.88 USD EUA 

4.39 4.48 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Não é que as garotas sejam melhores que os garotos ou o contrário. É 
só que todos merecem as mesmas chances – Emma Watson, Actriz 
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cida pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas  (ONU)  em  2015,  que  define 

O Parque Nacional da Goron-
gosa reconhece o potencial e dignidade 
da mulher, concorrendo para eliminar a 
marca do estigma e da desigualdade 
que ainda está muito presente na socie-
dade moçambicana e que tem repre-
sentado um freio para o desenvolvi-
mento sustentável do país.  

A ONU Mulheres na sua ini-
ciativa global “Por um planeta 50-50 
em 2030: um passo decisivo pela i-
gualdade de género”, destaca que cons-
truir um planeta 50-50 depende que to-
das e todos – mulheres, homens, socie-
dade civil, governos, empresas, univer-
sidades e meios de comunicação – tra-
balhem de maneira determinada, con-
creta e sistemática para eliminar as de-
sigualdades de gênero.■ (Érica Cha-
bane) 

 

um planeta 50-50 em 2030, como um 
passo decisivo pela igualdade de gene-
ro. 
 

 
 

As mulheres constituirão metade da equipa de colaboradores do Parque 
Nacional da Gorongosa, na província central de Sofala, até 2025 

 

Eu acredito que Gorongosa pode ser o melhor parque 
 

- Gregory Carr, Presidente da Fundação Carr, parceira do governo moçambicano no 
projecto de restauração e desenvolvimento do Parque Nacional da Gorongosa, numa 
entrevista concedida ao Jornal O Autarca, em Chitengo, há 15 anos 
 

Beira (O Autarca) – Numa 
entrevista concedida ao O Autarca em 
Outubro de 2006 (passam 15 anos), em 
Chitengo, o magnata e filantrópico 
norte americano Gregory Carr, presi-
dente da Fundação Carr, dos EUA, dis-
se acreditar com toda sua sinceridade 
que o Parque Nacional da Gorongosa, 
em Sofala, poderá ser o melhor parque 
de vida selvagem em toda África. 

A Fundação Carr está envolvi-
da num projecto de longo prazo em 
parceria com o governo moçambicano 
para o desenvolvimento do Parque Na-
cional da Gorongosa, tido como uma 
das grandes oportunidades de conser-
vação do mundo actual. 
 

portou uma das mais densas popula-
ções de vida selvagem de toda África, 
incluindo carnívoros carismáticos, her-
bívoros e cerca de quinhentas espécies 
de aves. 

A caça furtiva e o conflito ar-
mado civil que durou 16 anos em Mo-
çambique (1976 – 1992) afectou larga-
mente o parque, tendo concorrido para 
a devastação dos ecossistemas e redu-
ção em mais de 95 por cento dos gran-
des mamíferos. 

Gregory Carr contou ao O Au-
tarca em 2006 que visitou Moçambi-
que pela primeira vez há 3 anos atrás 
(2003), a convite do Governo, na altura 
o Presidente da República era  Joaquim 

 

 
 

No passado, o Parque Nacio-
nal da Gorongosa, dotado de caracte-
rísticas ecológicas únicas ou impossí- 
veis de encontrar em outro lugar, já su- 
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“Vim primeiro como turista e 
vi que o país era uma beleza extraordi-
nária” – afirmou Carr. 

Depois de perceber que se tra-
tava de um lugar onde de facto gostaria 
de trabalhar, ou seja, de fazer o que 
mais gosta (Desenvolvimento), o mag-
nata disse que começou de imediato a 
fazer avaliação criteriosa de quais as 
melhores oportunidades. 
 

se, para depois acrescentar: “estou 
muito agradecido ao povo de Moçam-
bique por me receber no seu país, por-
tanto de me deixar estar aqui para fazer 
o trabalho que estou a fazer. Muito o-
brigado”. 

A Fundação Carr foi instituída 
em 1999 nos Estados Unidos da Amé-
rica como uma fundação dedicada aos 
direitos humanos, ao meio ambiente e 
às artes.■ (Falume Chabane, 30.10.06) 

 

A conclusão desse processo a-
cabou recaindo a favor da Gorongosa, 
local que considerou mais adequado 
para fazer o tipo de trabalho que gosta, 
relacionado com o desenvolvimento. 

“Perguntei ao Sr. Ministro do 
Turismo (na altura Fernando Sumbana) 
se poderíamos trabalhar em conjunto 
com o Ministério do Turismo para fa-
zer a reabilitação do Parque Nacional 
da Gorongosa,  e ele concordou” – dis- 

Gregory Carr tem um grande cometimento pelo PNG 
 

- Roberto Zolho, antigo Administrador do Parque Nacional da Gorongosa, na província de Sofala 
 Beira (O Autarca) – Ainda 
em Outubro de 2006, o antigo Admi-
nistrador do Parque Nacional da Go-
rongosa, Roberto Zolho, disse em en-
trevista ao nosso jornal que a Fundação 
Carr é uma aposta acertada para restau-
ração e posterior desenvolvimento da-
quela estância turística de referência a 
nível mundial. 

“A pessoa do próprio presiden-
te da Fundação Carr, o Senhor Gregory 
Carr, tem demonstrado um grande co-
metimento por esse parque, agente vê 
pelas suas acções” – afirmou Zolho, 
destacando por exemplo o facto de en-
quanto está ainda a negociar com o go-
verno um contrato de longo termo para 
a gestão do parque já começou a inves-
tir grandes somas de dinheiro. 

A construção do santuário re-
presentou na opinião do nosso entre-
vistado um dos grandes investimentos 
realizados pela Fundação Carr, no qua-
dro do projecto acordado com o gover-
no moçambicano para o desenvolvi-
mento do Parque Nacional da Goron-
gosa, num espaço de tempo de trinta a-
nos contados praticamente a partir de 
2006. 

Por outro lado, a fundação já 
começou a investir na potenciação do 
próprio turismo, através de aquisição 
de viaturas específicas para o “game 
view”, e outros meios imprescindíveis. 
 

 

“Eu acho que é a pessoa certa, 
e o Parque da Gorongosa já precisava 
ter uma pessoa com essa vontade e de-
dicação” – sublinhou. 

Mais do que “ninguém”, Ro-
berto Zolho tem sido apontado como a 
pessoa certa para falar do Parque Na-
cional da Gorongosa, na medida em 
que participou em quase todas as fases 
do parque depois da guerra, em Outu-
bro de 1992. 

Na sua opinião geral, já naque-
la altura parque conheceu uma evolu-
ção bastante boa, muitas actividades 
foram realizadas e tantas outras estão 
em curso, e o sonho que havia de ver o 
Parque Nacional da Gorongosa nova-
mente nos mapas já se traduziu em rea-
lidade. 

Zolho falava de existência de 
planos ambiciosos para devolver o 
prestígio do parque “roubado” pela 
guerra de desestabilização. Apontou a 
reintrodução de espécies que haviam 
sido exterminadas pela guerra, exem-
plificando a população de búfalos que 
foram transfixados da vizinha África 
do Sul, como tendo sido uma grande 
vitória para o parque na época. 

“Pela primeira vez o parque 
teve essa reintrodução de búfalos” – 
assinalou.  

Por outro lado, o turismo está a 
registar um  envolvimento  assinalável, 

 

pressuposto que justifica a constru-
ção em curso de mais bangalous para 
assegurar mais acomodação. 

A pista de aterragem foi re-
construída, entre outros avanços. 
“Tudo está a concorrer para um am-
biente propício de negócio para esse 
parque” – referiu. 

“Nós estamos sempre aposta-
dos para o bem dos turistas, portanto 
dizer que este parque vai conseguir 
alcançar o nível pretendido” – con-
cluiu.■ (Falume Chabane, 30.10.06) 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 09/04/21, Edição nº 4117 – Página 04/08 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 09/04/21, Edição nº 4117 – Página 05/08 
 

 Sindicato Nacional de Jornalistas 
 

Mensagem por ocasião do 11 de Abril de 2021, Dia do Jornalista moçambicano 
Lema: Rigor e Profissionalismo: Desafios do Jornalismo Contemporâneo 

 

Assinala-se, no próximo domingo, 11 de Abril de 2021, o Dia do Jornalista moçambicano. Neste ano, celebramos o Dia do 
Jornalista moçambicano num momento particularmente difícil para os profissionais da comunicação social, em resultado 
dos desafios que se nos apresentam: a pandemia do novo coronavírus e as guerras em curso nas regiões centro e norte do 
país, para além das sequelas causadas no tecido social pelos ciclones que nos apoquentam agora com mais violência e 
regularidade, entre outros eventos sociais.  
 

Para o jornalista fazer o seu trabalho de recolha, tratamento e divulgação de matérias noticiosas, enfrenta ainda a 
velocidade com que as imagens aparecem nas redes sociais, reduzindo, sobremaneira, o tempo para pensar, questionar a 
pertinência daquelas imagens e vídeos que, muitas vezes, não acrescentam valor nenhum à história colectiva mas agita as 
emoções e acicata sentimentos.  
 

No entanto, apesar desses desafios, o jornalista deve continuar a seguir as grandes premissas da profissão: isenção, rigor e 
credibilidade. Uma ética especial, interpessoal, que regula a consciência profissional do jornalista e o torna responsável 
pelos seus deveres profissionais de prestar à sociedade uma informação objectiva e verídica, devem continuar a guiá-lo, 
por forma a colocar como factor primordial a defesa dos direitos e interesses exigidos pela dignidade da pessoa e pela 
rectidão dos seus intentos.  
 

E essas pressões que recaem sobre o jornalista não devem – em hipótese alguma – fazê-lo desviar-se do seu papel na 
sociedade. É facto que há cada vez mais informações a circularem cujas fontes permanecem na sombra, mas é importante 
questionar se, por termos um telemóvel na mão, seremos todos jornalistas.  
 

A pergunta impõe-se quando o cidadão começa a pressionar o repórter, quando os telemóveis, a internet e as redes sociais 
condicionam os jornais, revistas, rádios e até estações televisivas. Vivemos tempos em que o verdadeiro jornalismo é 
confrontado com críticas e contradições, enquanto outros se servem dele para obedecer a lógicas partidárias, económicas, 
ou, meramente, para “ajustes de contas” pessoais.  
 

Ao celebrarmos mais um Dia do Jornalista moçambicano, devemos revisitar os valores da ética e a deontologia da nossa 
profissão. A ética profissional que se exige ao jornalista continua a ser a mesma, e ainda bem, mas as variáveis que a 
condicionam são múltiplas e muitas vezes contrárias à defesa dos direitos e interesses exigidos pela dignidade da pessoa, 
mas isso não nos deve enfraquecer na nossa missão. 
 

Há uma dúvida que inquieta cada vez mais o jornalista no desempenho da sua profissão: exibir ou não as imagens que já 
circulam na internet. Se, por um lado optar por publicar, poderá ser alvo de duras críticas por alegado sensacionalismo; se 
não o fizer, e os outros optarem pelo contrário, muitos, vão questionar a opção… sendo igualmente verdade que os vídeos 
amadores têm servido para revelar ângulos da notícia aos quais os jornalistas, muitas vezes, não têm acesso. Cabe ao 
jornalista analisar todas estas questões antes de publicar a informação recebida.  
 

Com a velocidade da “rede”, com a velocidade do “tempo internet”, o poder da decisão passa a ser curto, porque tem de 
ser imediato. É cada vez mais premente pensar mais nos prós e nos contras destas decisões. No entanto, a rede tem outro 
poder. Os jornalistas não podem passar um dia sem ter acesso às redes sociais.  
 

Fazer jornalismo é pensar a profissão, estudar o momento, o passado e o futuro, sempre com a consciência de que vivemos 
novos tempos, mais mediáticos, muito mais instantâneos e fugazes. Neste novo ambiente, o jornalista deve continuar a 
guiar-se pelos princípios éticos.  
 

Ao celebrarmos o 11 de Abril, devemos recordar que a primeira obrigação do jornalismo é a verdade; a primeira lealdade é 
aos cidadãos; a sua essência é uma disciplina de verificação. Os jornalistas devem manter a independência relactivamente 
aos alvos de cobertura jornalística; o jornalismo deve vigiar o poder de forma independente; proporcionar um fórum para a 
crítica e o compromisso públicos; deve produzir notícias aprofundadas e proporcionais; e, finalmente, os jornalistas devem 
ter permissão para expressar a sua consciência pessoal.  
 

Feliz Dia do Jornalista Moçambicano! 
 

O Secretariado Executivo 
Maputo, 08 de Abril de 2021 
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empresas sobreviverem aos choques naturais e humanos 
 – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma apelou, on-
tem, ao governo, para a introdução de 
medidas adicionais de alívio e estímulo 
para as empresas poderem sobreviver 
aos choques naturais e humanos, refe-
rindo-se, concretamente, a problemáti-
ca da pandemia covid-19, as catástro-
fes naturais e os ataques terroristas 
contra o país. Afirmou que a capacida-
de de resiliência e reivenção da classe 
empresarial moçambicana, de per si, 
não pode produzir os necessários efei-
tos, se não for acompanhada de medi-
das de alívio e estímulo como a dis-
pensa dos pagamentos por conta e dis-
pensa do pagamento especial por conta 

os empresários afectados directamente 
pelos focos de insegurança e por diver-
sas catástrofes naturais, como são os 
casos dos ciclones ida, kenneth e loise 
que se abateram sobre as regiões centro 
e norte do país. 

O Presidente da CTA falava na 
abertura da 1ª Conferência Nacional 
das Micro, Pequenas e Médias Empre-
sas - Criando sinergias para a dinami-
zação das MPME’s rumo à industriali-
zação em Moçambique, uma iniciativa 
promovida pelo governo. As micro, pe-
quenas e médias empresas constituem 
cerca de 98% do sector empresarial 
moçambicano, e absorvem 86% da for-
ça laboral e cerca de metade deste seg-
mento tem o comércio como actividade 
principal.■ (Redacção)  

 

 
 

Agostinho Vuma pede ao governo medidas 
adicionais de alívio e estímulo para as empresas 
sobreviverem aos choques naturais e humanos  

 

do IRPC, a redução do custo de electri-
cidade, num contexto em que não há 
vendas, o que influi na facturação das 
empresas. Outros estímulos, segundo 
Vuma, deviam incluir a isenção de ta-
xas aduaneiras na importação de pro-
dutos essenciais,  particularmente  para 
 

Moçambique distinguido entre os melhores na 
premiação anual mundial da Ford Direct Markets 
NE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Maputo (O Autarca) – A 
Ford Direct Markets anunciou recente-
mente os vencedores do seu prémio a-
nual de Directores e Presidentes – um 
programa concebido para reconhecer 
os seus parceiros distribuidores pelo 
excepcional desempenho em experiên-
cia de cliente e operações referente ao 
ano de 2020. 

Um total 15 parceiros distri-
buidores receberam prémios na vasta 
unidade de negócios dos Mercados Di-
rectos da Ford. Os vencedores são pro-
venientes de Moçambique, Samoa A-
mericana, Camarões, Camboja, Egipto, 
Fiji, Kuwait, Laos, Malásia, Marrocos, 
Papua Nova Guiné, Qatar, Senegal, 
Tanzânia e Emirados Árabes Unidos. 
 Dos  15  prémios,  6   parceiros 

o garante de que os nossos clientes são 
tratados como família e permanecem 
satisfeitos, leais e comprometidos a 
longo prazo com as nossas marcas 
Ford e Lincoln”.  

Este prémio anual foi introdu-
zido em 2016 e avalia os distribuidores 
na satisfação geral do cliente (CVP) 
composto pelas seguintes áreas: (i)- 
Nível mais alto de satisfação do cliente 
com as vendas (CVP); (ii)- Nível mais 
alto de satisfação do cliente com os 
serviços (CVP); (iii)- Melhor desem-
penho de vendas (ASO); e (iv)- Melhor 
desempenho de peças (ASO). 
 Os Mercados Directos da Ford 
incluem o Oriente Médio, o Norte de 
África, a África Subsaariana e os Mer-
cados Directos da Ásia-Pacífico.■ (R) 

 

distribuidores receberam o cobiçado 
Prémio do Director. Foram eles a Inter 
Auto em Moçambique, Al Tayer Mo-
tors nos Emirados Árabes Unidos, Al 
Mana no Qatar, ALJ Auto Jameel 
(LLC) no Egipto, Sime Darby na Ma-
lásia e Samoa Motors na Samoa Ame-
ricana. 
 “Estes são os prémios de maior 
prestígio que atribuímos anualmente na 
Ford aos nossos parceiros distribuido-
res”, disse Randy Krieger, Presidente 
da Ford Direct Markets. “Esta é a nos-
sa forma de reconhecer as iniciativas e 
desempenhos mais notáveis referentes 
ao ano transacto e de agradecer aos 
principais intervenientes nos Mercados 
Directos da Ford pelos seus contínuos 
esforços.  Os  nossos distribuidores são  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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de acidentes mortais de mineiros ilegais  
O NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Namanhumbir (O Autarca) 
– No passado 5 de abril de 2021, por 
volta das 07h30, a Montepuez Ruby 
Mining Limitada (MRM) foi informa-
da que dois mineiros ilegais haviam 
morrido, após o desmoronamento de 
uma mina ilegal na sua concessão. 
Uma das vítimas tinha 30 anos de ida-
de, proveniente de Nangade, e outra 25 
anos, proveniente de Mocímboa da 
Praia.  
 O incidente foi imediatamente 
comunicado à Polícia, que se deslocou 
ao local para retirar os corpos, a fim de 
se empreender procedimentos legais e 
investigações médicas.  
 Da informação fornecida, acre-
dita-se que a mina aberta pelos garim-
peiros desmoronou em condições chu-
vosas e perigosas, numa altura em que 
os dois mineiros ilegais se encontra-
vam no interior da mesma.  
 Três dias antes, 2 de abril de 
2021, por volta das 06h00 horas, a 
MRM foi informada que outro mineiro 
ilegal tinha perdido a vida, igualmente, 
no desmoronamento de uma mina 
clandestina na concessão mineira da 
MRM. A vítima tinha 24 anos de ida-
de, proveniente de Namialo, província 
de Nampula. 
 À semelhança do primeiro ca-
so, este incidente foi imediatamente 
comunicado à Polícia, que se deslocou 
ao local para retirar o corpo, para os 
procedimentos ulteriores.   
 Na altura do desmoronamento, 
outro mineiro ilegal, de 34 anos de ida-
de, de Monapo, Nampula, conseguiu 
sair do poço sem ferimentos e está ac-
tualmente a ajudar a Polícia na investi-
gação da fatalidade.  

De realçar que, no dia 31 de 
março, um alegado "comprador de ru-
bis ilegal", de 48 anos de idade, da 
Guiné-Conacri, foi detido na área de 
concessão mineira da MRM, enquanto 
supervisionava a actividade mineira i-
legal, tendo sido encaminhado às auto-  

 

ros ilegais se abrigam temporariamen-
te) acerca dos perigos do garimpo ile-
gal. 

Desde o início deste ano, 2021, 
pelo menos sete (7) pessoas, na sua 
maioria jovens do sexo masculino idos 
de países estrangeiros ou aldeias dis-
tantes, perderam a vida soterrados, en-
quanto empreendiam actividades mi-
neiras ilegais sem segurança, na con-
cessão da MRM, devido a desmorona-
mentos de minas clandestinas. 

Estes incidentes foram levados 
ao conhecimento das autoridades, tanto 
a nível provincial como nacional, na 
esperança de que sejam tomadas medi-
das mais proactivas contra aqueles que 
estão a financiar, facilitar e encorajar o 
comércio ilegal de rubis moçambica-
nos, prejudicando Moçambique e a sua 
população, através da perda de vidas e 
da privação das tão necessárias receitas 
fiscais dos recursos minerais.■ (Re-
dacção/ Cine Internacional) 

 

ridades locais. 
O número crescente de inci-

dentes, ataques e fatalidades envolven-
do mineiros ilegais na concessão da 
MRM constitui uma grande preocupa-
ção tanto para a empresa como para as 
comunidades locais, cujas aldeias são 
pressionadas pelo afluxo de mineiros i-
legais de cidades distantes, províncias 
vizinhas e países estrangeiros. As práti-
cas inseguras por parte dos mineiros i-
legais, normalmente supervisionados 
ou coagidos por sindicatos de contra-
bando de pedras preciosas financiados 
por comerciantes estrangeiros que ope-
ram na região, continuam a resultar na 
perda desnecessária de vidas humanas. 

A MRM realiza regularmente 
actividades de comunicação, para aler-
tar sobre os perigos da exploração mi-
neira clandestina e insta os indivíduos 
a não enveredarem por tal caminho. A 
empresa também faz sensibilização nas 
comunidades próximas (onde os minei- 
 

Conselho Nacional do Voluntariado 
lança semana de “Boas Acções” 

que, a semana das “Boas Acções” é co-
ordenada pelo Conselho Nacional do 
Voluntariado (CNV), que trabalha la-
do-a-lado com diversas entidades pú-
blicas, privadas e particulares. 

A Semana das Boas Acções é 
uma gincana social em que alunos são 
geralmente os principais protagonistas. 
O objetivo é trazer o voluntariado e o 
empreendedorismo para a escola. Os 
estudantes se mobilizam e criam ac-
ções para várias causas.  

É claro que recomenda-se a 
prática de boas acções o ano todo, mas 
especialmente na Semana de Boas Ac-
ções torna-se um imperativo praticar 
boas acções, particularmente neste pe-
ríodo crítico de pandemia covid-19, em 
que cada atitude vale muito.■ (R)  

 

Maputo (O Autarca) – O 
Conselho Nacional do Voluntariado 
(CNV) lança nesta sexta-feira (09abril 
2021), em Maputo, a semana de “Boas 
Acções”, efiméride que este ano é cele-
brada sob o lema: "Agindo por um Mo-
çambique solidário, seguro e livre da 
covid-19". 

A semana de “Boas Acções”, 
este ano irá decorrer de 12 a 17 de abril 
corrente, um momento no qual Mo-
çambique, se junta a mais 110 países 
do mundo, tendo como base, a tese se-
gundo a qual, enquanto as pessoas pen-
sarem bem, falarem do bem e pratica-
rem o bem, ter-se-á uma família, co-
munidade, país e mundo agradável pa-
ra se viver.  
            Refira-se que em Moçambique, 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Terminal Aduaneiro de Ressano Garcia será 
inaugurado este mês 
 Maputo (O Autarca) – O ter-
minal aduaneiro construído na Linha 
de Ressano Garcia, localizado junto à 
fronteira com a vizinha República da 
África do Sul, deverá ser inaugurado 
no presente mês de abril. 

Trata-se de uma infra-estrutura 
cuja construção orçou pouco mais de 
3,5 milhões de dólares norte America-
nos, que irá contribuir para o descon-
gestionamento da EN4, por parte dos 
camiões carregados de minérios com 
destino ao Porto de Maputo. 

Na sua recente visita ao em-
preendimento, o Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) da empre-
sa pública Portos e Caminhos de Ferro 
de   Moçambique  (CFM-EP),   o  Eng.  
 

 
 

Parque de estacionamento de Camiões 
 

linhamento com as orientações do Go-
verno. 

À par deste terminal, o CFM 
espera receber, ainda este ano, novas 
locomotivas e vagões para responder a 
este desiderato, bem como está para 
breve a chegada de novos meios de 
transporte de passageiros, constituídos 
por automotoras e carruagens.■ (Re-
dacção/ CFM) 

 
 

PCA do CFM apreciando as linhas construídas 
 

Miguel José Matabel ficou satisfeito 
com o estágio das obras. 

A construção do Terminal faz 
parte do Plano Estratégico da empresa 
CFM que preconiza, à nível do Corre-
dor de Maputo, rentabilizar a Linha de 
Ressano Garcia, contribuindo para o a-
lívio da Estrada  Nacional  Nº 4,  em  a- 

 

Vale Moçambique premiada pela Autoridade Tributária 
  Beira (O Autarca) – A mine-
radora Vale recebeu do governo mo-
çambicano, através da Autoridade Tri-
butária (AT), a distinção de maior con-
tribuinte no exercício económico de 
2020, na categoria de Direitos Adua-
neiros. As contribuições da empresa, 
durante o ano passado, tiveram um 
considerável impacto para a redução 
do défice financeiro.     

 O prémio foi entregue, há dias, 
na cidade da Beira, em Sofala, durante 
uma cerimónia que juntou diversas or-
ganizações públicas e privadas. A atri-
buição deste prémio pela Autoridade 
Tributária pretende destacar as empre-
sas que têm dado um contributo signi-
ficativo para a receita fiscal, um instru-
mento útil para financiar o orçamento 
do Estado.  
 

a honrar com os seus compromissos 
fiscais, contribuindo para o desenvol-
vimento do país. "Saber que contribuí-
mos de forma significativa para a redu-
ção do défice orçamental do governo 
num contexto bastante difícil de pan-
demia é bastante gratificante para nós. 
Como é sabido, a contribuição fiscal 
que as entidades canalizam para o Es-
tado é para o desenvolvimento do país 
e nós como Vale estamos comprometi-
dos com esse desenvolvimento, através 
do cumprimento das obrigações fiscais 
e responsabilidade social".   

Não é a primeira vez que a Va-
le Moçambique é distinguida em fun-
ção do impacto das suas contribuições 
fiscais. Em 2018, a empresa esteve en-
tre os três maiores contribuintes glo-
bais do país.■ (Redacção) 
 

 

 
Para a Vale Moçambique, o 

prémio representa um importante re-
conhecimento do seu compromisso 
com o desenvolvimento do país. "Este 
reconhecimento é de capital importân-
cia e está em consonância com o nosso 
propósito de melhorar a vida e transfor-
mar o futuro juntos, pois essas contri-
buições ajudam a catapultar a econo-
mia do país", garante a empresa em co-
municado enviado à nossa Redacção.  

Num contexto de pandemia, a 
Vale  mostra-se  satisfeita por continuar 
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