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País celebra 10˚ aniversário da Administração
Maputo (O Autarca) – O país
Nacional das Áreas de Conservação celebra esta
terça-feira (25maio2021) o

Frase:

Não desista, vá em frente, sempre há uma chance de
você tropeçar em algo maravilhoso!■

10º aniversário da Administração Nacional das Áreas de Conservação
(ANAC). A celebração coincide numa
altura em que se celebra, também, a semana comemorativa da Diversidade
Biológica, tendo se celebrado a 22 de
maio, o Dia Internacional da Diversidade Biológica, data proclamada pelas
Nações Unidas, bem como, os 50 aniversário do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto.
Este ano, as celebrações do 10º
aniversário da ANAC têm como lema
“Conservando a Biodiversidade em
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de plantas, 220
apelo para que todos olhem mais pela cionais, igual número de reservas na- e 690 de aves, algumas das quais
biodiversidade, conservem e a prote- cionais e 4 áreas transfronteriças, as á- endémicas.
jam.
reas de conservação representam 25%
A maravilhosa diversidade
Em nota alusiva a comemora- do território nacional, sendo que asse- motivou o Estado Moçambicano a
ção do 10º aniversário da sua criação, a guram o equilíbrio de ecossistemas es- criar o Sistema Nacional das Áreas de
Administração Nacional das Áreas de senciais para o desenvolvimento do e- Conservação, de modo a promover a
Conservação ressalva que a biodiverse- coturismo no país. Entre as grandes a- cooperação regional da gestão e o uso
dade, seja uma espécie ou todo um e- tracções, podem observar-se a serra da sustentável dos recursos naturais em ácossistema, é vital para a saúde e o Gorongosa, as cordilheiras dos Libom- reas de elevado valor ecológico que
bem-estar dos seres humanos. “A quali- bos,oArquipélago de Bazaruto e o de um dia serão o amanhã de Moçambidade da água que bebemos, os alimen- Chimanimane, e ainda 5.500 espécies que.■ (Érica Chabane/ ANAC)
tos que consumimos e o ar que respiremos dependem da boa saúde da natureza” – sublinha a ANAC.
Entretanto, devido às restrições
impostas pela pandemia da covid-19, as
celebrações do 10º aniversário da
ANAC serão marcadas pela exposição
de vídeos, realização de eventos na plataforma de comunicação, entrevistas
aos órgãos de comunicação social, palestras da instituição e parceiros em diferentes plataformas de comunicação,
incluindo as redes sociais da instituição.
A ANAC tem como desafios a
melhoria da capacidade de gestão, o reforço do combate à caça furtiva, a auto
sustentabilidade na gestão das áreas de
conservação, partilha de benefícios económicos com as comunidades locais,
bem como a formação dos recursos huMaputo (O Autarca) – Cria- ta. Pode-se, também, passar bons momanos e reabilitação das áreas de conservação com a construção e manuten- do em 1971 (este ano celebra o seu 50º mentos no interior das suas florestas
ção de infraestruturas de gestão e turis- aniversário), o Parque Nacional do Ar- com lagoas de água salgada, onde se
mo, a continuação da reintrodução de quipélago de Bazaruto representa uma reúnem os flamingos. O aeroporto de
espécies emblemáticas para atracção das grandes atracções do ecoturismo Vilankulo, os serviços e diversidade de
turística e recuperação dos ecossiste- de Moçambique. Localiza-se ao longo acomodações próximas, trazem um dida costa dos distritos de Vilankulo e namismo ímpar ao local.
mas.
As praias paradisíacas e pisci“Nesta ocasião, ANAC preten- Inhassoro, na província de Inhambane,
abrangendo
as
ilhas
de
Bazaruto,
Bennas
naturais
de águas turquesas e gide expressar uma palavra de apreço aos
seus parceiros de cooperação, comuni- guerra, Magaruque, Santa Carolina e gantescas dunas parabólicas de areia
dades locais e ao sector privado que Bangué. O Parque, com uma extensão branca que caracterizam o parque são
nos últimos 10 anos têm apoiado na de 1583 km², foi criado para preservar o local de sonho para qualquer pessoa,
especialmente pela sua tranquilidade e
conservação dos ecossistemas, prote- o dugongo e a tartaruga marinha.
Quem mergulha nas suas á- beleza única. O Parque Nacional do
gendo a Diversidade Biológica e promovendo o bem-estar das comunida- guas azul-turquesa, pode observar a Arquipelago do Bazaruto alberga mais
des locais que vivem dentro e ao redor beleza pitoresca dos seus corais e o ri- de 180 espécies de aves, muitas das
co ecossistema que se move à sua vol- quais raras e migratórias.■ (R/ANAC)
das áreas de conservação”.

Arquipélago de Bazaruto, uma das
grandes atracções do ecoturismo do país

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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LFW capacita agentes da PRM em matéria de lingua
de sinais
DE 2017Beira (O Autarca) – A falta
de domínio da língua de sinais tem dificultado a comunicação entre os agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) e os cidadãos com deficiência de fala e audição.
Para suprir o défice e permitir
que haja uma comunicação eficiente
entre os agentes da PRM e o referido
grupo de cidadãos, sobretudo nos actos
de denúncia e queixas nas instituições
da corporação, bem como nas vias públicas, a organização não governamental LFW – Light for the World, está a
promover, em Sofala, cursos de capacitação dos agentes da lei e ordem em
matéria de língua de sinais.
Trata-se de um projecto pioneiro a ser implementado no país. Na
província de Sofala onde decorre a pri-

Shakil Lothario, director adjunto da LFW

Joaquim Sife, comandante da PRM em Sofala

meira experiência do género, a LFW
prevê capacitar 50 agentes da PRM,
sendo 18 no evento que arrancou no
dia 19 de maio corrente na cidade da
Beira e os restantes 32 serão treinados
a partir de junho próximo no distrito de
Nhamatanda.
Shakil Lothario, director adjunto da LFW Moçambique, falando
no lançamento dos dois cursos, referiu

que a iniciativa visa garantir uma comunicação inclusiva por parte dos agentes da Polícia da República de Moçambique.
Para o comandante da PRM
em Sofala, Joaquim Sife, a capacitação
vai minimizar as dificuldades que os
membros da corporação enfrentam na
comunicação com a camada social
visada.■ (Francisco Esteves)

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Noé Nhantumbo (A título póstomo) *

África Ergua-se e Ande
- Tomar conta do nosso destino é a responsabilidade das lideranças africanas
- Renascimento africano é uma exigência dos povos
Kofi Anaan destacada personalidade africana, ex-secretário-geral da ONU, já se referiu em tempos que em África faz falta uma liderança comprometida com uma agenda
genuína de desenvolvimento. Não terá sido textualmente assim que ele falou mas na essência este senhor que tem granjeado o respeito do mundo inteiro atacou uma questão de suma importância.
África está sendo vítima de saque de seus recursos
naturais porque seus governantes estão entregues a agendas

díspares e distantes do que o continente necessita em termos
de programas de desenvolvimento e sua implementação.
Escassez de recursos financeiros não pode ser continuamente utilizada como causa principal para a não realização de acções que tragam desenvolvimento social e económico dos países.
O potencial em recursos humanos e naturais é sobejamente suficiente para inverter o cenário deprimente que se
vive em quase todos os países africanos.
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na ESTATÍSTICA
África do Sul isso é preocupante pois fere uma das bases em mocracia política baseada na tolerância das diferenças e na
que assenta a existência da União Africana. Não se pode fa- aceitação plena dos outros, vai levar-nos para patamares
lar de unidade quando os governantes seguem vias que pro- mais altos de desenvolvimento.
Temos tudo para não continuarmos pedintes.
movem a sucessão dos estados como se verificou no Sudão.
Cooperação regional e internacional não pode signiQuando ainda há sinais de escravatura como na
Mauritânia e mesmo no Sudão significa que persistem pro- ficar ceder os recursos que os países possuem ao desbarato,
a favor das corporações multinacionais.
blemas graves.
É a governação de qualidade duvidosa que atrasa o
Quando os golpes de estado continuam a varrer uma
parte do continente estamos perante um facto concreto de desenvolvimento africano.
que os governos tardam em adoptar formas de governação
Aprendamos a apontar o dedo acusador para nós
quando esse é o caso.
consensual.
O panorama actual, a forma ou fórmulas correnteQuando o saque dos recursos públicos é realidade
um pouco por todos os países significa que a impunidade ju- mente utilizadas para negociar o que África possui significa
uma cumplicidade criminosa entre chancelarias internaciodicial floresce.
Quando toda uma União Africana se revela incapaz nais, governos africanos e interesses corporativos internaciode acudir as situações de instabilidade, de violação dos direi- nais.
Neste dia de grande significado impõe-se que os atos fundamentais sem assistência internacional estamos perante um deficit em capacidade mas sobretudo em vontade fricanos recusem a chancela de cidadãos menores tão caracpolítica.
terística dos odiosos dias da colonização.
Já não se pode recorrer a teoria da "vitimização coÁfrica precisa de caminhar junta com o resto do
lonial" para explicar as carências que caracterizam a vida de mundo, seguindo linhas de orientação voltadas para a defesa
de seus genuínos interesses e não servindo de plataforma de
milhões de africanos.
Celebrar mais um dia de África só será importante enriquecimento de suas oligarquias.
Já basta de culparmos os outros por aquilo que não
na medida em que houver uma expressa vontade de reflectir
e avançar para soluções visíveis dos problemas actuais no fazemos. Basta de acusar o passado colonial dos insucessos
continente.
de nossos governantes.
Tolerância, abertura democrática, respeito baseado
O tempo da retórica esgotou-se e revelou-se de muina lei pelos direitos humanos, fortalecimento dos instrumento pouca ou nenhuma utilidade.
Antes de partir para grandes proclamações continen- tos de administração da justiça, combate cerrado e vigoroso
tais é preciso ver emergir em cada país uma nova maneira de contra os criminosos de guerra, ataque comprometido contra
os factores que provocam guerra pelos recursos, vão trazer
estar e fazer política no continente.
Os paradigmas da governação precisam de ser revi- dignidade para milhões de pessoas.
sitados e actualizados. Somos um continente pujante de reEste continente não pode continuar a ser ponto de
cursos, cheio de possibilidades mas que seus governantes partida para a migração só porque os governos falham nas
suas mais básicas responsabilidades.
têm falhado equacionar soluções.
Não se pode falar de desenvolvimento sustentável,
Atrair a diáspora africana é uma necessidade para
abrangente quando as lideranças passam tempo conluiando- impulsionar o desenvolvimento mas isso só acontecerá
quando os governos conseguirem construir um ambiente de
se para depauperar recursos nacionais.
Algo deve mudar com urgência para que se recon- confiança e de respeito pela lei.
quiste aquele orgulho africano com que sonhavam os fundaViva o Dia desta África que já tarda em acontecer…■
dores da Organização da Unidade Africana, actual União AObs: Noé Nhantumbo foi um dos mais interventivos
fricana.
É preciso denunciar veementemente o saque dos recolaboradores do Jornal O Autarca. Faleceu em maio de
2017, vitima de doença. O Autarca renova o
cursos naturais africanos protagonizado por elites parasitas
reconhecimento a esta grande figura crítica de sempre.■
muitas vezes ancoradas em governos conhecidos.
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