
      
 Ano XIX – Nº 3952 – Quinta-feira, 23 de Julho de 2020 

 

  

Parque Nacional da Gorongosa celebra 60 anos 
 
 

 Beira (O Autarca) – O Parque 
Nacional da Gorongosa, o principal 
Parque Nacional de Moçambique, lo-
calizado na província central de Sofala, 
assinala nesta quinta-feira (23JUL20 
20) o 60º aniversário da sua criação. E, 
como presente especial, o Projecto da 
Gorongosa e os seus parceiros planei-
am construir 60 novas escolas primá- 
rias nos distritos que circundam o par-
que. Segundo apurou O Autarca, estas 
escolas criarão um vínculo duradouro 
entre a natureza, as gerações  futuras  e 
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o mundo sagrado do Parque Nacional 
da Gorongosa. A Administração do 
Parque, agradeceu à todos os que con-
tribuíram e contribuem para fazer da 
Gorongosa um Parque maravilhoso!  
 Na Página do facebook de 
Vasco Galante, Director de Comunica-
ções do Parque Nacional da Gorongo-
sa, estão inseridas várias mensagens 
sobre o parque, entre as quais uma de-
las lembra que a Gorongosa tem sido 
chamado de muitas coisas - o Paraíso 
Perdido de África, Uma Janela para a 
Eternidade, o Parque dos Direitos Hu-
manos… “Mas o mais importante é 
que a Gorongosa é um santuário para 
formas de vida incríveis, cuja riqueza 
rivaliza com a dos lugares tropicais 
mais biodiversos do mundo”. Piotr 
Naskrecki, assinala que “Quanto mais 
tempo passo aqui, mais estou conven-
cido de que o número de espécies na 
Gorongosa coincide ou pode exceder o 
número de algumas florestas húmidas 
em zonas de planície. A nossa fauna de 
morcegos, por exemplo, agora inclui 
52 espécies e mais serão encontradas 
conforme continuamos a explorar al-
guns dos nossos habitats mais remotos.  
 

Dados históricos sobre a Gorongosa 
 O Parque Nacional da Goron-
gosa é uma área de conservação situa-
da na zona limite sul do Grande Vale 
do Rift Africano, no coração da zona 
centro de Moçambique. 
 O Parque, com um pouco mais 
de 4.000 km², inclui o vale e parte dos 
planaltos circundantes. Os rios que 
nascem no vizinho Monte Gorongosa, 
que atinge os 1.863 metros de altura, 
irrigam a planície. Em 20 de Julho de 
2010 o governo moçambicano decidiu 
alargar a área do parque para 4.067 
km², bem como criar uma zona tampão 
de 3,30 km² à sua volta.  
 As cheias e inundações sazo-
nais do vale, que é constituído por um 
mosaico de diferentes tipos de solo, 
criam uma diversidade de ecossistemas
   

 
distintos. As pradarias são salpicadas 
por áreas de acácias, savana, floresta 
seca em zona de areias, lagunas enchi-
das sazonalmente pelas chuvas e moi-
tas nos montículos erigidos pelas tér-
mitas. Os planaltos contêm florestas de 

miombo e de montanha e uma especta-
cular floresta húmida no sopé de uma 
série de desfiladeiros calcários. 
 Esta combinação de caracterís-
ticas únicas suportava outrora uma das 
mais densas populações de vida  selva- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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gem de toda a África, incluindo carní-
voros carismáticos, herbívoros e cerca 
de 500 espécies de aves. Mas os núme-
ros dos grandes mamíferos foram redu-
zidos em mais de 95% e os ecossiste-
mas foram largamente afectados pelos 
cerca de trinta anos de guerra civil em 
Moçambique. 
 A Fundação Carr/Gorongosa 
Restoration Project, uma organização 
não lucrativa dos EUA, associou-se ao 
Governo de Moçambique para proteger 
e restaurar o ecossistema do Parque 
Nacional da Gorongosa e desenvolver 
uma indústria de ecoturismo para bene-
ficiar as comunidades locais. 
 

Reserva de Caça: 1920-1959 
 O acto oficial com vista a pro-
teger a região de Gorongosa apareceu 
pela primeira vez em 1920, quando 
a Companhia de Moçambique ordenou 
que 1.000 quilómetros quadrados fos-
sem conservados como uma reserva de 
caça para os administradores da com-
panhia e seus visitantes. A Companhia 
controlava toda a região central de Mo-
çambique entre 1891 e 1940, tendo si-
do esta área concedida pelo Governo 
de Portugal. 
 Em 1935, o José Henriques 
Coimbra foi designado administrador e 
José Ferreira tornou-se no primeiro 
guia turístico. Naquele mesmo ano, a 
Companhia de Moçambique alargou o 
espaço da Reserva para uma área de 
3.200 quilómetros quadrados para pro-
teger o habitat de Inhalas e Rinoceron-
tes pretos, ambos troféus de caça muito 
apreciados. Em 1940, a Reserva já se 
tornara bastante famosa, uma nova ad-
ministração e um campo turístico fo-
ram construídos nas planícies perto do 
Rio Mussicadzi. Infelizmente este sítio 
teve que ser abandonnado dois anos 
mais tarde, devido a grandes cheias na 
época das chuvas. Os leões tomaram 
conta das construções abandonadas e o 
lugar tornou-se num grande atractivo 
turístico por muitos anos, conhecido 
com o nome de Casa de Leões. 
 Depois do término do contrato 
da Companhia de Moçambique, a ges-
tão da Reserva passou para as mãos do 
governo   colonial.  Alfredo  Rodrigues 

 
tomou os primeiros passos oficiais com 
o objectivo de banir as caçadas e de es-
tabelecer um negócio turístico viável. 
Em 1951 começaram outras constru-
ções de uma nova administração e aco-
modações no Chitengo, incluindo um 
restaurante e um bar. Até aos finais de 
1950 mais de 6000 turistas visitavam 
anualmente a Reserva e o governo co-
lonial tinha atribuído a primeira con-
cessão de turismo no Parque. Em 1955, 
a campanha dos criadores produziu 
frutos quando a Divisão dos Serviços 
de Veterinária assumiu a responsabili-
dade da gestão da fauna bravia em Mo-
çambique. Em 1960, o governo portu-
guês decretou a Reserva como Parque 
Nacional. 
 

O Parque Nacional: 1960-1980 
 O novo Parque deu passos si-
gnificativos de melhorias, com a cons-
trução de estradas e outras infra-estru-
turas. Entre os anos de 1963 e 1965, as 
instalações de Chitengo foram alarga-
das para acomodar pelo menos 100 tu-
ristas. Nos finais dos anos 60, Chiten-
go já tinha duas piscinas, um bar e um 
clube nocturno, um restaurante com 
capacidade de servir entre 300-400 re-
feições por dia, uma estação de cor-
reios e uma estação de abastecimento 
de combustível, uma clínica para ur-
gências, e uma loja para vender object-
tos artísticos locais. 
 Igualmente nos finais dos anos 
60, realizaram-se os primeiros estudos 
científicos básicos do Parque, conduzi- 

dos por Kenneth Tinley, um ecologista 
sul-africano. Na primeira investigação, 
trazida a antena, Tinley e sua equipe 
registaram cerca de 200 leões, 2200 e-
lefantes, 14 000 búfalos, 5500 bois-ca-
valos, 3000 zebras, 3500 inhacosos, 20 
00 impalas, 3500 hipopótamos e mana-
das de centenas de elandes, pala-pa-
las e gondongas. 
 

 Tinley também descobriu que 
muitas pessoas e muita vida selvagem 
residente dentro e nos arredores do 
Parque Nacional, depende de um rio, o 
Vunduzi, que nasce nas vertentes da 
montanha de Gorongosa. Porque a 
montanha estava fora das linhas fron-
teiriças do Parque, Tinley propós a ex-
pansão das fronteiras, de maneira a in-
cluir a montanha por ser o elemento 
chave do Grande Ecossistema da Go-
rongosa, com cerca de 8.200 quilóme-
tros quadrados. Ele e outros cientistas e 
conservacionistas ficaram desaponta-
dos em 1966 quando o governo redu-
ziu a área do Parque para 3.770 quiló-
metros quadrados. 
 

 Simultaneamente, Moçambi-
que estava no meio da guerra de liber-
tação iniciada em 1964 pela Frente de 
Libertação de Moçambique (Frelimo). 
Felizmente a guerra teve pouco im-
pacto no Parque Nacional da Gorongo- 
sa até 1972, quando uma Companhia 
Portuguesa e membros da Organização 
Provincial de Voluntários se instalou 
no Parque para protegê-lo. Nessa altura 
não foram causados muitos danos,  em- 

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



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 23/07/20, Edição nº 3952 – Página 04/08 

 

vos trabalhadores, muitos deles antigos 
combatentes, foram contratados. Bal-
deu Chande e Roberto Zolho, ambos 
trabalhadores do Parque antes da Guer-
ra, regressaram para assumir a lideran-
ça, Chande como Director do Progra-
ma de Emergências e Zolho como co-
ordenador da fauna e administrador. 
 A iniciativa do Banco Africa-
no de Desenvolvimento, também co-
nhecida como Projecto de Gestão de 
Recursos Faunístico e de Florestas, foi 
lançado em 1996, com o apoio do go-
verno de Moçambique. Nos cinco anos 
seguintes, a iniciativa do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento reduziu si-
gnificativamente a caça furtiva: 100 
quilómetros de estradas e picadas fo-
ram abertas e cerca de 80 fiscais foram 
treinados. 
 

A Restauração: 2004 – Presente 
 Em 2004, o Governo de Mo-
çambique, e a Carr Foundation acorda-
ram um plano de trabalho conjunto pa-
ra restaurar as infra-estruturas do Par-
que Nacional da Gorongosa, restaurar 
a população da fauna e da flora e in-
centivar o desenvolvimento da econo-
mia local, deste modo abrindo uma no-
va e importante página na história do 
Parque Nacional da Gorongosa. 
 Um dos primeiros e mais si-
gnificativos indicadores desta mudança 
apareceu em 2006 com a conclusão 
dos 6000 hectares (60 quilómetros qua- 
drados) do santuário para fauna bravia 
e a introdução de búfalos e bois-cava-
los no ecossistema. 
 

 Dado o sucesso deste projecto 
inicial de três anos, o Governo de Mo-
çambique e a Carr Foundation anuncia-
ram em 2008 a assinatura de um acor-
do para restaurar e co-gerir o Parque 
nos próximos 20 anos. 
 

 Em Julho de 2010, o Governo 
de Moçambique decidiu alterar os limi- 

ção de mais armas e outros equipamen-
tos bélicos. Soldados famintos mata-
ram muitos milhares de zebras, bois-
cavalo, búfalos e outros animais ungu-
lados. Os leões e outros grandes preda-
dores foram mortos em caçadas des-
portivas ou morreram por fome por 
causa do desaparecimento das suas 
presas. 
 A guerra civil terminou em 
1992, mas a caça furtiva no Parque, 
principalmente por caçadores vindos 
da Beira, continuou por mais dois a-
nos. Por essa altura, as enormes popu-
lações de mamíferos de grande porte, 
incluindo elefantes, hipopótamos, bú-
falos, zebras e leões, já tinham sido re-
duzidos em 90% ou mais. Felizmente, 
os espectaculares pássaros do Parque 
saíram relativamente ilesos. 
 

A Recuperação: 1995-2003 
 Os primeiros esforços para re-
construir as infra-estruturas do Parque 
Nacional da Gorongosa e restaurar a 
fauna bravia começaram em 1994 
quando o Banco Africano de Desen-
volvimento (ADB) iniciou trabalhos 
num plano de reabilitação a longo ter-
mo. Nos anos seguintes, o Parque abriu 
portas para os turistas e a União Euro- 
peia, com a ajuda da União Internacio-
nal para a Conservação da Nature-
za (IUCN), lançou um programa de e-
mergência para acabar com a caça fur-
tiva e remover as minas. Cinquenta no-
  

bora alguns soldados caçassem illegal-
mente. Em 1976, um ano depois de 
Moçambique ter conquistado a inde-
pendência de Portugal, contagens aé-
reas do Parque e do delta do rio Zam-
beze apontavam para alguns milhares 
de elefantes e uma população de leões 
na casa das centenas, provavelmente a 
maior população de leões registada na 
região da Gorongosa até à data. 
 

A Guerra Civil: 1981-1994 
 Ameaçada pelo novo governo 
populista e Marxista do país vizinho, a 
África do Sul começou a financiar e ar-
mar uma tropa de rebeldes para deses-
tabilizar Moçambique. Em Dezembro 
de 1981 os soldados da Resistência 
Nacional de Moçambique (RENAMO) 
atacaram o acampamento de Chitengo 
e raptaram muitos dos seus trabalhado-
res, incluindo dois cientistas estrangei-
ros. 
 A partir daquela data, a violên-
cia dentro e nos arredores do Parque 
aumentou. Em 1983, o Parque foi en-
cerrado e abandonado. Durante nove a-
nos, o Parque Nacional foi palco de 
frequentes batalhas entre as forças o-
postas. A violenta batalha terrestre, e 
os bombardeamentos aéreos destruíram 
todas as construções. Os grandes ma- 
míferos do Parque sofreram terrível 
destruição. Os dois beligerantes dizi-
maram centenas de elefantes para reti- 
rar o marfim, que vendiam para obten-
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tes do Parque Nacional da Gorongosa e 
incorporar a Serra da Gorongosa (a-
cima dos 700 metros) dando assim sa-
tisfação a uma velha aspiração que tin-
ha sido apresentada nos anos 60 pelo 
então ecologista do PNG, Kenneth 
Tinley. Nesta data foi também estabe-
lecida oficialmente uma zona tampão 
com cerca de 3.300 quilómetros qua-
drados.  
 

Ecologia (Geologia) 
 O vale é igualmente impressio-
nante, uma secção de 4.000 quilóme-
tros quadrados do famoso sistema do 
Vale do Rift Oriental, uma das carac-
terísticas geológicas mais conhecidas 
de África que se estende ao longo da 
África Oriental, desde a Etiópia até à 
região Central de Moçambique. Gran-
des deslocações de placas tectónicas i-
niciaram a sua formação cerca de 30 
milhões de anos atrás. Outras deforma-
ções, saliências e reentrâncias da crusta 
terrestre, durante milhares de anos mo-
delaram os planaltos por ambos lados e 
a serra a Oeste. O clima tropical de sa-
vana de Moçambique, com um ciclo a-
nual de períodos húmidos e secos, 
constitui mais um outro factor para a e-
quação complexa da biodiversidade: u-
ma mudança constante de humidade 
nos solos que se vai alterando à medida 
que os solos se vão elevando em rela-
ção ao nível das águas do mar. A es-
cassos 21 quilómetros da Serra, o vale, 
situado a 14 metros sobre o nível das 
águas do mar, recebe menos de metade 
da precipitação daquela. 
 

Hidrologia 
 O Parque Nacional da Goron-
gosa protege um vasto ecossistema 
bem definido, modelado e alimentado 
pelos muitos rios que correm para o la-
go Urema. O rio Nhandunguè, por e-
xemplo, atravessa o Planalto do Baruè 
no seu percurso normal para o vale. Os  

 
 

 

rios Nhanduè e Mucombezi entram no 
Parque vindos do Norte. A Serra da 
Gorongosa contribui com o rio Vundu-
zi. Muitos riachos e canais entram no 
Parque vindos do Planalto de Cherin-
goma.  Todos  aqueles  rios  formam  a 
Bacia do Urema, com uma área aproxi-
mada de 7.850 quilómetros quadrados. 
 O lago Urema situa-se a meio 
do vale, a cerca de três quartos do ca-
minho para baixo a contar da fronteira 
norte do Parque. O Rio Muaredzi, que 
corre desde o planalto de  Cheringoma, 
 
 

 
deposita sedimentos perto do escoa-
douro do lago, desacelerando a sua 
drenagem. Este “tampão” leva a que o 
lago Urema se expanda grandemente 
na estação das chuvas. A água que 
consiga passar este  cone  aluvial  pros- 

segue através do rio Urema, deságua 
no Pungué e por fim no Oceano Índico. 
Na estação das chuvas quando há inun-
dações, a água invade o vale e as planí-
cies, cobrindo cerca de 200 quilóme-
tros quadrados de  terra,  em  anos  pio- 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 23/07/20, Edição nº 3952 – Página 06/08 

 
genus brachystegia. Cerca de 20 % do 
capim do vale está debaixo de água du-
rante grande parte do ano. 
 

na serra há várias gerações e a sua prá-
tica social e agrícola permite que a flo-
resta tropical na serra tenha condições 
para suportar espécies raras e ameaça-
das, incluindo algumas endémicas co-
mo a Oriolus chlorocephalus. 
 O estado deste sistema ecoló- 
gico, raro no que toca ao grau de pre-
servação graças às práticas dos resi-
dentes, atrai a atenção de conservacio-
nistas, ornitólogos, botânicos e entu-
siastas da vida selvagem a nível mun-
dial. Pelo menos 500 famílias podem 
ser encontradas a viverem nas zonas 
férteis acima dos 700m, numa área ca- 
racterizada por vales adequados à agri-
cultura de subsistência de pequena es-
cala. Em julho de 2010 o Governo de 
Moçambique e o Projecto de Restaura- 
 

res. Durante algumas estações secas, as 
águas do lago chegam a encolher para 
o tamanho de 10 quilómetros quadra-
dos. A expansão e retracção constante 
das águas nestas terras baixas, por en-
tre uma manta de retalhos de savana, 
floresta e bosques cerrados, cria um 
complexo mosaico de pequenos ecos-
sistemas que contêm mais abundância 
e diversidade de vida selvagem do que 
qualquer outra zona do Parque. 
 

Vegetação 
 Os cientistas identificaram três 
tipos principais de vegetação que sus-
tentam a riqueza da fauna bravia do E-
cossistema da Grande Gorongosa. Se-
tenta e seis por cento é constituída por 
savannas uma combinação de capim e 
arbustos que favorece a irrigação dos 
solos. Catorze por cento é de florestas 
– diferentes tipos de bosques e matas. 
O resto é capim sujeito a duras condi- 
ções sazonais, que impedem o desen- 
volvimento de árvores. Todos os três 
tipos encontram-se ao longo de todo o 
sistema, com muitos subtipos e varie-
dades. 
 A Serra da Gorongosa tem flo-
restas tropicais, capim de montanha, 
floresta de galeria ao longo dos rios, e 
matas e savanas em altitudes mais bai-
xas. Os dois planaltos estão cobertos 
de um tipo de savana de copa fechada, 
comum na África Austral, de nome 
“miombo,” palavra de origem Swahili 
que designa a árvore predominante,  da 

 
A Serra da Gorongosa 
 

 Mais de 2000 pessoas vivem 
na Serra da Gorongosa. Os residentes 
praticam agricultura de subsistência e 
os produtos obtidos dessa prática têm 
uma significativa contribuição para as 
necessidades nutricionais da população 
residente, preenchendo os mercados do 
distrito com uma enorme variedade de 
produtos  frescos  para  vender.  Vivem 

ção da Gorongosa (chefiado pela Fun-
dação Carr) anunciou que a Serra da 
Gorongosa seria anexada ao parque, fi-
cando com um total de 4067km2.[3] 
 
Vida selvagem   

 A Gorongosa é habitada por u-
ma impressionante diversidade de a-
nimais e plantas – alguns dos quais não 
se encontram em mais lado nenhum no 
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mundo, como a nova espécie de 
musaranho recentemente descober-
ta, a Myosorex meesteri. A riqueza 
da biodiversidade cria um mundo 
complexo onde animais, plantas e 
pessoas interagem. Dos mais pe-
quenos insectos ao mamíferos maiores, 
cada um desempenha um papel impor-
tante no ecossistema da Gorongosa. 
 Apesar de muita da vasta 
população herbívora do parque ter 
sido dizimada durante os anos de 
guerra e de caça furtiva, quase to-
das as espécies naturalmente carac-
terísticas da região, incluindo mais 
de 400 tipos de aves, acabaram por 
sobreviver. Com uma gestão efecti-
va e reintrodução de espécieschave, 
as populações de vida selvagem 
voltarão a contar-se segundo valo-
res naturais e ajudarão a restaurar o 
equilíbrio ecológico do parque.■ 
(Érica Chabane/ PNG/ Wikpédia) 
 

 
 

  
 

 

Presidente da República apela para uma 
responsabilidade colectiva na protecção do ambiente 
 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, apelou a todos segmentos da so-
ciedade para pautarem por uma respon-
sabilidade colectiva em relação à pro-
tecção do meio ambiente. 
 Segundo o Chefe do Estado 
moçambicano, que falava nas celebra-
ções dos 60 anos da criação do Parque 
Nacional de Gorongosa, Reservas Es-
pecial de Maputo e Nacional de Marro-
meu, esta responsabilidade deverá ma-
nifestar-se nas atitudes sobre as políti-
cas energéticas da terra, florestas, a ca-
ça, a fauna bravia e o turismo, num e-
quilíbrio entre os interesses económi-
cos e a necessidade de um futuro sus-
tentável das próximas gerações.  
 “O Governo estará  sempre  na 

 
 

biodiversidade, mas também na inclu-
são das pessoas circunvizinhas na ges-
tão dos recursos naturais”, disse o Pre-
sidente Nyusi.    
 O Chefe do Estado fez saber 
igualmente que as celebrações da efe-
méride acontecem 15 meses depois da 
ocorrência do ciclone idai e keneth, 
que destruíram bens e meios de subs-
tâncias das comunidades, para além de 
ceifar vidas e destruir infra-estruturas, 
incluindo do próprio parque nacional 
de Gorongosa.  
 “Estes fenómenos estremos 
são um alerta para todos nós sobre a 
forma como olhamos o meio ambiente 
e, em particular, a conservação da bio-
diversidade”, sustentou o Estadista mo-
çambicano.■ (Érica Chabane) 
 

linha da frente da batalha em prol da 
conservação da biodiversidade no país, 
optando por parcerias que tragam mais 
valias  não  só  para  a  conservação  da 
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Covid-19 afecta o desempenho da Montepuez Ruby 
Mining em 2020  
 

ção da contaminação no meio laboral, 
Machel disse que todas as operações, 
excepto as críticas, estão suspensas 
desde 22 de Abril, para proteger a e-
quipa, cumprir as recomendações na-
cionais e como resultado de restrições 
na cadeia de suprimentos. 
 "A saúde sempre foi a maior 
prioridade na MRM e a empresa esfor-
ça-se para garantir que todos os seus 
funcionários estejam seguros e bem. 
Em resposta à pandemia causada pelo 
vírus da Covid-19, a MRM suspendeu 
as suas operações principais e reforçou 
os procedimentos de higiene, saúde e 
segurança no local, implementando um 
conjunto de medidas para mitigar o 
contágio, tanto em locais operacionais 
assim como na comunidade", diz Sa-
mora Júnior. 
 Machel salientou que a admi-
nistração, segurança, manutenção e ou-
tros serviços continuam, de modo a ga-
rantir que a MRM esteja bem posicio-
nada para retomar as operações nor-
mais, assim que for seguro e prático fa-
zê-lo . 
 Para evitar o alastramento do 
vírus na comunidade, a empresa tem 
estado a apoiar um conjunto de inicia-
tivas a nível local, distrital e provin-
cial, para a prevenção da Covid-19. 
Particularmente na recente mobilização 
de alfaiates do Posto Administrativo de 
Namanhumbir, para produzir treze mil 
(13.000) máscaras faciais para distri-
buição gratuita nas comunidades. 
  
 

 

 Namanhumbir (O Autarca) –
A Montepuez Ruby Mining (MRM) re-
velou, esta quinta-feira, em Maputo, 
que tal como tem sido relatado em qua-
se todos os quadrantes empresariais no 
país, a mineradora continua a registar 
grandes desafios, devido à pandemia 
do novo coronavírus.  
 De acordo com o Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da 
MRM, Samora Machel Júnior, o leilão 
de qualidade mista agendado para Ju-
nho passado foi cancelado e dadas as 
restrições generalizadas para viagens, 
períodos de quarentena e proibição de 
grandes aglomerações, ainda não há 
certeza sobre a concretização do leilão 
agendado para Dezembro de 2020. 
 "O novo coronavírus trouxe 
grandes desafios para todos e a nossa 
empresa não foge à regra. Como o pre-
ço para os nossos rubis é definido nos 
leilões, ainda não temos uma previsão 
para o impacto da Covid-19 nas nossas 
pedras preciosas", apontou Samora Jú-
nior. Devido ao impacto da Covid-19, 
a empresa suspendeu todas as des- 
pesas de capital expansionista, incluin- 

do a segunda estação de tratamento 
que deveria ter iniciado este ano com 
um gasto estimado de US $25 milhões. 
No entanto, as despesas planeadas rela-
cionadas à vila do Plano de Acção de 
Reassentamento (RAP) construída re-
centemente vão continuar em confor-
midade com o objectivo de alcançar a 
ocupação da aldeia até Agosto de 20 
20. "No primeiro semestre do ano pas-
sado, a Montepuez Ruby Mining factu-
rou mais de 50 milhões de dólares e, 
infelizmente, até ao presente momento, 
ainda não tivemos facturação, ou seja, 
estamos longe de alcançar os números 
do mesmo período no ano passado", 
diz o PCA da MRM, ressaltando as 
perspectivas adversas para os resulta-
dos financeiros da empresa em2020, 
tendo em conta os efeitos negativos da 
Covid-19. 
 Sobre as  medidas   de  preven- 
 
Joel das Neves Tembe, novo Vice-Reitor da UEM 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi 
nomeou a momentos Joel Maurício das Neves Tembe para o cargo de Vice-Reitor 
da Universidade Eduardo Mondlane. Tembe é Doutorado em História de África 
pela Universidade de Londres, Reino Unido. Detalhes na edição de amanhã.■ (R) 
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