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RELANÇAMENTO DA ECONOMIA DEPOIS DA COVID-19 

João Figueiredo defende que Moçambique se deve 
posicionar para captar interesse de investidores 
 
 

a localização geoestratégica do país, a-
lavancada por um custo de mão-de-o-
bra acessível, aliado a um investimento 
na sua formação e regime fiscal atracti-
vo, poderá posicionar Moçambique co-
mo palco alternativo para muitas agro-
indústrias cujo capital internacional é 
hoje o famoso Império do Meio. 
 “Compete-nos a nós moçambi-
canos  aproveitar  esta  oportunidade  e 

 Maputo (O Autarca) – O 
Presidente do Conselho de Administra-
ção do Moza Banco defende que, de-
pois da crise mundial criada pelo novo 
coronavírus, Moçambique deve criar 
condições para se posicionar como um 
espaço geográfico preferencial na cap-
tação do interesse de investidores glo-
bais. 
 João Figueiredo considera  que 
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Frase: 
 

Energia positiva é o melhor presente que a gente 
pode receber. Matheus Rocha!■  
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 Mas porque só o discurso não 
basta, o Moza Banco, instituição da 
qual João Figueiredo é PCA, já come-
çou com diferentes actividades com 
vista ao apoio, por exemplo, da agri-
cultura.  
 “Porque nos apercebemos da 
importância que o sector agrícola e o 
desenvolvimento rural tem para o país, 
criámos recentemente uma unidade de 
agro-negócio especializada, cujo o-
bjectivo passa por prestar assessoria e 
suporte a diversas empresas, empre-
sários e projectos nas zonas e no sector 
em apreço”, revelou.■ (Redacção)  

 

Continuado da Pág. 01 
proceder à criação de um ambiente re-
gulatório favorável ao investimento lo-
cal e estrangeiro, no curto a médio pra-
zo, com o intuito de gerar novas cadei-
as de valor internas, promovendo as-
sim a independência da produção ali-
mentar e emprego da população social-
mente excluída”, explica João Figuei-
redo. 
 Aliás, na opinião do banquei-
ro, a agricultura é o ponto no qual se 
deve investir ainda mais, pois “a segu-
rança alimentar no país é uma preocu-
pação presente, numa economia  larga-  
   

mente importadora de produtos ali-
mentares”. 
 Além da agricultura, João Fi-
gueiredo aponta o sector de telecomu-
nicações, como um ponto em que se 
deve prestar atenção no novo normal. 
 “No contexto do novo paradig-
ma de distanciamento social, o sector 
das telecomunicações pode ainda rein-
ventar-se, para um crescimento susten-
tável apostado na inovação de tecnolo-
gias que permitam a interacção ininter-
rupta e eficiente das famílias e empre-
sas, a custos cada vez mais reduzidos”, 
sugere o empresário.  
 

BCI disponibiliza 350 milhões às PME nacionais no 
âmbito do FECOP 
  Maputo (O Autarca) – O BCI 
lança soluções de crédito em forma de 
Apoio à Tesouraria e Crédito ao Inves-
timento, um acto que surge na sequên-
cia da formalização, no mês de maio 
último, da assinatura de um acordo en-
tre os governos de Moçambique e de 
Portugal, juntamente com a Associação 
Moçambicana de Bancos, para a opera-
cionalização do Fundo Empresarial da 
Cooperação Portuguesa – FECOP. O 
valor global do fundo totaliza MZN 
843 milhões. Deste montante, cerca de 
MZN 350 milhões estão sob gestão do 
BCI. 
 Recorde-se que este protocolo 
intergovernamental foi firmado em ja-
neiro, disponibilizando duas linhas de 
financiamento no âmbito do Fundo 
Português de Apoio ao Investimento 
em Moçambique. O mesmo preconiza-
va o apoio por um lado, ao investimen-
to das Pequenas e Médias Empresas (P 
ME) e por outro, a empresas afectadas 
pelas   calamidades  Idai/Kenneth.   No 

actual contexto o acordo foi alargado, 
abrangendo empresas afectadas pela 
COVID-19. 
 O lançamento e a dinamização 
comercial deste fundo têm em vista 
apoiar os projectos de investimentos 
promovidos pelo sector empresarial 
moçambicano considerado relevante 
para o fortalecimento da estrutura eco-
nómica produtiva e competitiva, e a-
poiar intervenções nas regiões afecta-
das pelas calamidades naturais decreta-
das pelo Governo Moçambicano. 
 Beneficiam do Fundo de Ga-
rantia FECOP todos os actuais ou po-
tenciais Clientes Micro, PMEs moçam- 

bicanas, que estejam a operar nos se-
guintes ramos de actividade: Indústria 
alimentar e agro-indústrias, assim co-
mo as indústrias de mobiliário, de ma-
teriais e instrumentos de construção, de 
recolha e reciclagem de desperdícios, 
de engenharia mecânica, metalo-mecâ-
nica e electrotécnica, química, têxtil, 
de vestuário, couro e calçado, de em-
balagem, gráfica, de serviços, comer-
cio, turismo e sectores emergentes co-
nexos com a exploração do gás e do 
Petróleo (certificação, metrologia). 
 A comercialização e a coloca-
ção do crédito ao abrigo desta Linha 
arrancaram neste mês de Julho.■ (R) 

PR visita província de Sofala 
 Beira (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi realiza 
uma visita de trabalho a província de Sofala na próxima sexta-feira (31JUL2020). 
Segundo soube O Autarca, a visita do Chefe de Estado a Sofala irá resumir-se a 
cidade da Beira. A visita de Filipe Nyusi a esta província ocorre num momento 
particularmente difícil devido a problemática decorrente da pandemia da covid-
19, pelo que obdecerá medidas especiais tendo em conta as restrições impostas 
pelo surgimento do novo coronavírus. Vai ser uma ocasião importante para o PR 
avalaiar no terreno as acções em curso no âmbito da mitigação da covid-19.■ (R)  
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O Parque Nacional da Gorongosa Cumpre 60 Anos  
Honrando o Passado; Celebrando o Futuro 
 

Por: Por Dominique Gonçalves, 23 de Julho, 2020 
 

 
 Em 23 de Julho de 2020, nós, Moçambicanos, co-
memorámos o 60º aniversário do nosso principal parque 
nacional: a Gorongosa. Está localizado no centro do nosso 
país e é um símbolo de unidade, restauração e esperança 
para a nossa nação. Devido ao COVID, houveapenas vinte 
convidados, mas um deles foi o Presidente de Moçambi-
que, Filipe Nyusi. 
  A Gorongosa é importante para mim porque nasci 
perto do Parque em 1992. 
 Nesse mesmo ano, o meu país assinou um acordo 
de paz que encerrouuma geração de conflitos civis. Parte da 
guerra foi travada dentro da Gorongosa e o parque perdeu 
95% de sua vida selvagem para soldados e caçadores opor-
tunistas. Quase um milhão de pessoas morreram. A minha 
mãe trabalhou para a Cruz Vermelha durante a guerra e ai-
nda hoje me conta histórias sobre o sofrimento das pessoas. 
 O meu ano de nascimento, 1992, é interessante por 
outro motivo. Foi um momento crucial em todos o mundo 
para redefinir o objectivo dos parques nacionais. A Cimeira 
da Terra, no Rio de Janeiro, teve lugar em 1992. Houve 
mais líderes nacionais nesse evento do que jamais foram 
reunidos em qualquer outro lugar antes ou depois. 
 Dois temas destacaram-se; eles explicam (a) por 
que precisamos de parques nacionais e (b) como devem ser 
geridos. 
 Primeiro, os delegados da Cimeira do Rio reconhe-
ceram que estamos a destruir o planeta, que estamos a cau-
sar uma extinção em massa de espécies e que, se os ecos-
sistemas falharem, as economias humanas cairão com eles. 
 Segundo, a Cimeira do Rio estabeleceu um prince-
pio orientador de que os povos indígenas que vivem dentro 
de Parques Nacionais e outras Áreas Protegidas podem ser 
uma parte crucial da solução, e não parte do problema. Não 
são eles que causam uma extinção em massa de espécies. 
Os povos indígenas sabem como gerir a flora e a fauna e u-
sá-la de forma sustentável. 
 Provavelmente concordarão comigo que os povos 
indígenas têm o direito de estar em áreas que habitam des-
de tempos imemoriais e que contêm a sua herança espiri-
tual. Vou acrescentar isto: também é essencial que eles se-
jam incluídos na gestão dos parques e das respectivas re-
giões. 
  

   

 Os parques não sobreviverão à pressão da popula-
ção em África neste século, a menos que criem um ciclo 
virtuoso com os povos indígenas. Osparques ajudam-nos e 
eles ajudam os parques. Há melhor maneira de construir es-
te ciclo de interacção positiva do que incluir a população 
local no mais alto nível de tomada de decisão dos parques? 
  Estou agora a fazer o meu Doutoramento em Ges-
tão da Biodiversidade no Reino Unido e faço parte da equi-
pa do Parque da Gorongosa. 
 Dirijo a unidade de investigação de elefantes da 
Gorongosa. Quando não estou a ser cientista de elefantes, 
encontro-me com alunas locais. O Parque da Gorongosa 
criou "Clubes de Raparigas " em horário pós-escolarpara a-
judar as raparigas a permanecer na escola primária, a con-
tinuar o ensino médio e a evitar o casamento infantil. Ape-
nas 3% dos Moçambicanos das áreas rurais acabam o en-
sino médio e mais da metade das raparigas tem o seu pri-
meiro filho antes dos 18 anos. Assim, podemver porque é 
que estes clubes são importantes. Eles abrem a porta para 
uma vida cheia de oportunidades (incluindo boas posições 
no Parque). Fico feliz em dizer que os clubes estão a ser 
bem sucedidos. Todos os anos, ajudamos raparigas de 40 
escolas primárias a frequentar o ensino médio que, de outra 
forma, teriam terminado os seus estudos na 7ª classe. 
 Este sessenta anos de vida do Parque, são uma ja-
nela útil para visualizar a evolução da disciplina de Ecolo-
gia, a criação de termos como "serviços ecossistémicos" e 
"biodiversidade" e a missão dos parques nacionais. Os estu-
dantes do movimento de conservação sabem que, em 1960, 
os  parques em todo o mundo eram administrados  num  es- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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tilo que agora chamamos de "conservação em fortaleza". O 
objectivo era separar as comunidades locais dos parques 
nacionais. Na Gorongosa, invertemos essa filosofia. Ajuda-
mos agricultores, escolas e clínicas de saúde. Na Serra da 
Gorongosa, trabalhamos com o povo indígena chi-Goron-
gosipara ajudá-lo a cultivar café arábica. As famílias ga-
nham mais dinheiro do que nunca. Eles ajudam o Parque a 
restaurar a floresta tropical, replantando árvores nativas em 
áreas críticas próximas a ribeiros e encostas, protegendo a 
área de captação de muitos rios. É a melhor solução para as 
pessoas e para as espécies raras e endémicas que vivem na 
Serra da Gorongosa (cuja floresta é remanescente da flores-
ta tropical Congolesa pan-Africana de outrora). 
 No ano passado, o ciclone Idai atingiu o centro de 
Moçambique. Os Fiscais da Gorongosa (todos contratados 
localmente) foram os primeiros a responder aos seus vizi-
nhos, salvando vidas em áreas inundadas e alimentando 
cerca de 30.000 pessoas durante seis meses. O Parque ab-
sorveu o equivalente a 800.000 piscinas olímpicas de água. 
Se não fosse o Parque, as cheias a jusante teriam sido ainda 
piores. Eventos como o ciclone Idai tornar-se-ão mais fre-
quentes à medida que a mudança climática aumentar, de-
monstrando outro propósito para grandes áreas naturais in-
tactas (além de proteger a biodiversidade). Elas moderam o 
clima. Árvores e pradarias retêm a humidade durante as se-
cas, resfriando a região e mantendo o ciclo hidrológico. 
Numa tempestade, o Parque absorve o excesso da água das 
cheias. 
  Espero estar viva no ano de 2080, quando o Parque 
comemorar seu 120º aniversário. Espero ver a Gorongosa 
como o centro de uma economia verde, funcionando como 
um motor económico, educacional e de direitos humanos 
para famílias prósperas. Iremos atingir uma das nossas me-
tas (fazer com que 50% dos nossos funcionários sejam mu-
lheres contratadas localmente) em dois anos, e não em 60. 
 E quanto aos meus amados elefantes? Sonho que 
milhares de elefantes viverão num corredor da vida selva-
gem que se estende desde o núcleo do Parque da Gorongo- 
sa até ao Oceano Índico. Os elefantes precisam  de  grandes
  

espaços para viver, se quisermos vê-los em estado selva-
gem e não apenas num jardim zoológico. 
 Como cientista e habitante da Gorongosa, posso di-
zer que temos de monitorar com cuidado onde as pessoas 
vivem e onde vivem os elefantes. Passo uma parte do meu 
tempo a determinar como manter os elefantes fora das ma-
chambas das pessoas, onde numa única noite eles podem 
destruir o trabalho árduo de uma família no valor de um a-
no. Os elefantes precisam de espaço, as pessoas precisam 
de espaço. As pessoas vivem na Serra da Gorongosa, que 
fica dentro do Parque, mas os elefantes não vivem na serra. 
Os elefantes vivem no centro do Parque. As pessoas devem 
morar lá? Se não, isso é "conservação em fortaleza"? Ou é 
uma escolha saudável para elefantes e pessoas? Uma das 
primeiras coisas que aprendi como cientista da conservação 
é que o pragmatismo funciona, a ideologia não. Precisamos 
tomar decisões práticas para cada área, decisões baseadas 
na realidade. O plural desta frase refere-se à minha própria 
comunidade local. 
 Na festa de aniversário, informámos o Presidente 
que a vida selvagem foi restaurada no Parque. Agora temos 
mais de 100.000 grandes mamíferos na Gorongosa, prove-
nientes de algumas populações remanescentes que sobrevi-
veram à guerra. Eles compartilham o Parque com mais de 
6.300 outras espécies de animais e plantas que registámos 
até agora. 
 Demos-lhe também algumas notícias adicionais. O 
nosso doador principal, Greg Carr (que participou da festa 
de aniversário), prometeu que ele e os nossos outros parcei-
ros doadores (incluindo os EUA) construirão sessenta esco-
las primárias nas comunidades próximas da Gorongosa pa-
ra comemorar o 60º aniversário do Parque. 
 A National Geographic disse que a Gorongosa é u-
ma das maiores histórias de restauração da vida selvagem 
de África. 
 A Time Magazine chamou-nos de "Parque dos Di-
reitos Humanos" (a primeira vez que vi esta frase impress-
sa). 
 Comprometo-me a ajudar a Gorongosa a continuar 
a merecer estes dois elogios.■ 
 

Daviz Simango distribui kit alimentar a comunidade Muçulumana 
 Beira (O Autarca) – O Edil da Beira, Daviz Simango, procedeu no último sabado (25JUL2020) a entrega de kit ali-
mentar a comunidade Muçulumana da Mesquita MASJID para dar conforto em termos de apoio alimentar e material de hi-
gienização beneficinado 125 famílias. O kit é composto por um saco de arroz de 10kg, 10kg de farinha de milho, açucar, fa-
rinha de trigo, sal, esparguete, bolchas, sumos, leite condensado, feijão, óleo e um balde de 25 litros para apoiar os mais ca-
renciados na ocasião Simango, tambem deu 2 capulanas para cada familia beneficiária.■(Redacção) 
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