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PNG: Contagem aérea de fauna bravia mostra aumento 
significativo de búfalos, hipopótamos e elefantes  

Chitengo (O Autarca) – A úl-
tima contagem aérea de fauna bravia do 
Parque Nacional da Gorongosa (PNG), 
localizado na província central de 
Sofala, mostrou aumentos significa-
tivos de búfalos, hipopótamos e elefan-
tes. 

 

“A população de búfalos do 
Parque Nacional da Gorongosa está a 
espalhar-se por todo o Vale do Rift e as 
manadas estão a tornar-se maiores, de 
acordo com o  último  levantamento  de 

 
 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

71.38 72.81 EUR UE 

58.59 59.76 USD EUA 

4.18 4.26 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

O país está relativamente estável, porque os três poderes, nomeadamente 
Executivo, Legislativo e Judiciário estão a funcionar, apesar de existirem zonas 
localizadas que estão em conflito – Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique 
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de fauna bravia de 2020, que revelou a 
exista existência de mais de 1.200 des-
tes animais”. 

Refira-se que, em 1972, cerca 
de 14.000 búfalos percorriam o Parque 
Nacional da Gorongosa. Em 2000, res-
tavam menos de 100. A recuperação 
natural teria demorado muito e, portan-
to, a suplementação era necessária, 
tendo, entre 2006 e 2011, um total de 
210 búfalos sido introduzidos no par-
que provenientes do Kruger Park na Á-
frica do Sul e do Parque Nacional do 
Limpopo e da Reserva Nacional de 
Marromeu em Moçambique. Os núme-
ros do modelo estatístico usado indi-
cam um aumento anual de 11 por cen-
to, validado pelas contagens completas 
realizadas a partir de 2014. 

Segundo uma fonte do PNG, a 
contagem de 2020 também revelou 
mais de 2.700 crocodilos, a maior con- 
tagem até agora, e o maior número de 
hipopótamos (750) desde o seu declí-
nio durante a guerra civil de Moçambi-
que. 

Os crocodilos e hipopótamos 
no Parque Nacional da Gorongosa es-
tão fortemente ligados a rios perma-
nentes, lagoas e ao Lago Urema. Um 
voo específico é realizado durante a 
contagem aérea da fauna bravia para se 
focar apenas nestas duas espécies.  

“Voamos por toda  a  extensão 
 

 
 

Grande ajuntamento de hipopótamo rodeado 
por crocodilos. Foto – Tara Massad 

 
dos rios principais e do Lago Urema e 
todos os hipopótamos e crocodilos são 
enumerados. Se tivermos sorte, a maio-
ria dos crocodilos está fora da água, a-
panhando sol nas margens do rio. No 
entanto, se estiver muito quente, eles 
estarão principalmente na água e serão 
mais difíceis de contar”. 

Os cientistas que desenvolve-
ram a complexa actividade de conta-
gem aérea também estimam que a ver-
dadeira contagem de elefantes está 
muito próxima de 1.000. 

Os elefantes no Parque Nacio-
nal da Gorongosa foram reduzidos em 
90% durante a guerra civil, sobrevi-
vendo apenas cerca de 200 indivíduos. 
No entanto, eles estão a recuperar-se 
rapidamente e têm desfrutado de um 
ambiente rico e produtivo desde há 
duas décadas.  

“Embora a contagem mais re-
cente  em  2020  tenha  rendido  apenas 

 

 
 

Manada de elefantes numa lagoa em 2020. 
Foto – Marc Stalmans 

 
781 elefantes, suspeitamos com base 
em trabalho demográfico, a contagem 
verdadeira é de cerca de 1.000. Embo-
ra os seus números estejam a recupe-
rar-se bem, eles ainda ocupam apenas 
uma porção relativamente pequena da 
sua área anterior”. 

Os alunos matriculados no 
programa de Mestrado em Biologia da 
Conservação no Parque Nacional da 
Gorongosa participaram em contagens 
aéreas da fauna bravia como parte da 
sua formação. 

Um total de 16 levantamentos 
aéreos de fauna bravia já foram reali-
zados no Parque Nacional da Gorongo-
sa desde 1968. 

A contagem aérea da fauna 
bravia em 2020 ajudou os cientistas a 
medir o sucesso dos esforços de pro-
tecção e restauração em curso no Par-
que Nacional da Gorongosa.■ (Redac-
ção/ PNG) 

 

Moçambicanos em França exigem serviço de emissão de identificação 
 Beira (O Autarca) – Cidadãos moçambicanos residentes em França exigem a instalação do serviço de emissão de 
documentos de identificação e o exercício de voto em períodos eleitorais. É uma exigência apresentada ao Presidente Filipe 
Nyusi, no quadro da sua visita àquele país europeu. Nyusi reuniu-se, domingo último, com a comunidade moçambicana em 
França, para troca de impressões sobre a situação política, económica, social e segurança do país. Na ocasião, o Chefe do Es-
tado assegurou aos compatriotas residentes em França que o país está relativamente estável, porque os três poderes, nomea-
damente Executivo, Legislativo e Judiciário estão a funcionar, apesar de existirem zonas localizadas que vivem ambiente de 
conflito. Relativamente a exigência pelos compatriotas residents em França, o Presidente da República pediu paciência, 
garantindo que as suas preocupações foram anotadas pelo Governo.■ (Redacção) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Esta Semana, Nossos Petizes, mais que Merecem! 
 
 

 

…Não somente por uma Semana, mas façamos para 
a Vida,... 
 Convivemos esta semana de 17 a 23 de Maio de 
2021... promovendo a Segurança no Trânsito, por isso a 
ONU convida os legisladores em todo o mundo a limitar-
mos as velocidades a 30 km/ h, nas ruas ou caminhos onde 
as pessoas trabalham, convivem e descansam. 
 Cada aumento de apenas 1 km/h na velocidade re-
sulta em um aumento de  5%  em  acidentes  fatais,  além  do  

UN Global Road Safety Week 
#Love30 

 

 

desperdício em combustível, componentes de desgaste, cus-
tos agravados, emissões prejudicando todos, e o meio am-
biente! 

Um dos motivos que mais nos sensibilizam, respei-
temos as Crianças inocentes e os Jovens acelerados, justa-
mente melhor, prevenindo hoje, para convivermos aman-
hã,... 

Reduzir a velocidade de 60 para 30Km/h em locais 
de larga convivência, porém, os Condutores estão capazes 
de fazer isso? ... sempre que guiamos carros automáticos, 
evitando travagens, considere que Este Procedimento, sa-
bendo dominar o uso adequado da caixa automática, gera 
benefícios superando tudo, sobretudo pela vida em movi-
mento. 

Facilitemos Formação e Monitoria Adequada nas 
organizações e empresas aos Profissionais, para que a Atitu-
de seja multiplicada em,... Boas Práticas! 
 Pensou nos Seus, antes de conferir o equipamento o-
peracional no carro?  

Provavelmente necessita de apoio, Antes de vários 
e Evitáveis desafios ao risco e custos. 

Nossos Petizes, muito mais que merecem, obg.■ 
 

Município aperta cerco para disciplinar 
transportadores semi-colectivo de passageiros 

ditaram o parqueamento das viaturas. 
O chefe das operações da Polí-

cia Camarária da Beira, Manuel Gimo 
referiu tratar-se de uma operação regu-
lar tendo em vista disciplinar o funcio-
namento da actividade, para o bem dos 
munícipes. 

 

O sub-sector de transporte se-
mi-colectivo de passageiros é conside-
rado essencial por garantir a fácil mo-
bilidade dos autarcas mas, entretanto, 
tem funcionado com irregularidades.■ 

Beira (O Autarca) – A Polícia 
Municipal da Beira apreendeu ontem 
26 viaturas do tipo mini-bus que se de-
dicam ao transporte semi-colectivo de 
passageiros nas diferentes rotas desta 
autarquia. 

 

Encurtamento de rotas, prática 
de tarifas acima do tabelado, descum-
primento do uso obrigatório de másca-
ras, não uso de vinhetas que identifi-
cam a rota e a falta de licenças constam 
entre as principais  irregularidades  que 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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“Relógios de Estação”, exposição temporária patente no 
Museu dos CFM 
 Maputo (O Autarca) – O 
Museu dos CFM, em Maputo, inaugu-
ra esta terça-feira (18maio2021) uma 
exposição temporária denominada –
 “Relógios de Estação”. Trata-se de 
uma iniciativa que se enquadra na cele-
bração do Dia Internacional dos Mu-
seus – 18 de maio. “Para marcar a efe-
méride, o Museu dos CFM vai inaugu-
rar uma exposição temporária denomi-
nada – “Relógios de Estação”. Esta 
exposição centra-se na importância do 
Tempo para a circulação dos combo-
ios, na vida dos passageiros e da socie-
dade. São relógios que marcaram pre-
sença nas estações e apeadeiros ao lon-
go do país desde o século passado” – 
assinala um comunicado de imprensa 
da empresa pública moçambicana Por-
tos e Caminhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM). 

Ainda no quadro da celebração 
do 18 de maio, será ainda reposta a ex-
posição temporária as “10 mais belas 
estações ferroviárias do mundo”, que 
inclui a Estação Central dos  Caminhos  

 

 estação, o Museu do CFM vai promo-
ver novas experiências através de visi-
tas on line. 

Regularmente o Museu dos 
CFM celebra o 18 de Maio, Dia Inter-
nacional dos Museus. É dia de todos os 
museus celebrarem esta data com pro-
gramas diversos, chamando à atenção a 
importância dos museus e atraindo pa-
ra o seu interior novos visitantes. 

Para o presente ano, o lema 
instituído pelo Conselho Internacional 
dos Museus – ICOM é: “O Futuro dos 
Museus: recuperar e reimaginar”. 
Com este lema, o ICOM convida a to-
dos os museus e os seus profissionais a 
criar, imaginar e partilhar novas práti-
cas, novos modelos de gestão e solu-
ções inovadoras para os desafios do 
presente, tendo em conta os efeitos de-
vastadores da pandemia da covid19 pa-
ra o sector da cultura.■ (Érica Chaba-
ne) 
 

de Ferro de Maputo, distinguida pela 
imprensa internacional como uma das 
mais belas estações ferroviárias do 
mundo e a única em África. 

Ainda no âmbito da celebração 
do Dia Internacional dos Museus, para 
além das visitas guiadas ao  museu  e  à  
 

Município distribui material escolar 

 
sido ainda entregue à autarquia, “não 
cruzamos os braços”, pois o maior inte-
resse da edilidade é ver as crianças da 
Beira a estudarem bem”. 
 

 Beira (O Autarca) – Com vis-
ta a apoiar e promover o processo de 
ensino e aprendizagem na Beira, a edi-
lidade local procedeu nesta segunda a 
entrega de 100 kits de material escolar 
para beneficiar os alunos que frequen-
tam a Escola Primária Completa (EPC) 
de Nhassassa, uma zona da periferia da 
autarquia.   

O vereador para área institu-
cional e desenvolvimento humano, Jo-
sé Manuel explicou que não obstante o 
sector de educação a sua gestão não ter 
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