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2022 foi um ano bom para a fauna bravia, a 
agricultura e a educação no Parque Nacional da 
Gorongosa 
 

 

Chitengo (O Autarca) – As pes-
soas que trabalham no Projecto de Restau-
ração da Gorongosa, na província central 
de Sofala, tiveram grandes progressos em 
2022, equilibrando as necessidades da fau-
na bravia e das pessoas, criando empregos 
para os residentes locais e restaurando o 
Parque da Gorongosa como um dos maio-
res tesouros de África. 

 

Os destaques do relatório do Par-
que Nacional da Gorongosa referente ao a-
no de 2022 incluem o levantamento aéreo 
da fauna bravia realizado em  Outubro  que 

malhadas é igualmente destacada no rela-
tório, que enfatiza que dá ao Parque Na- 
cional da Gorongosa um conjunto com-
pleto de grandes carnívoros que historica- 

contou uma grande população selvagem 
estimada em mais de102 mil animais. 

A   reintrodução   de   seis  hienas- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/02/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.25 64.51 USD EUA 

3.43 3.5 ZAR RSA 

66.8 68.13 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: 
 

A Mobilidade está para a Vida, como a Aprendizagem está para o 
Conhecimento – Carlos Sousa, Especialista em mobilidade rodoviária  
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mente pertencem ao seu ecossistema, que 
incluía leões, leopardos e mabecos, bem 
como as hienas. 

Por outro lado, refere-se ao nú-
mero de pessoas com acesso a água potá-
vel que aumentou em mais 15.600 depois 
que seis novos poços e 14 furos de água 
foram construídos perto de escolas e cen-
tros de saúde localizados nas comunida-
des ao redor do Parque. 

 

“Os níveis de proficiência em lei-
tura e matemática aumentaram para quase 
60% dos alunos matriculados em escolas 
construídas e financiadas pelo Projecto de 
Restauração da Gorongosa” – destaca o 
relatório que salienta também que cerca 
de 300 crianças de cinco anos tiveram no-
vas oportunidades de brincar e aprender 
em três novos centros estabelecidos em 
Maio para educação pré-escolar. Em No-
vembro, mais de 100 crianças graduaram 
e estão prontas para o ensino primário. 

 

O projecto de mel é já uma ban-
deira da Gorongosa, tendo em 2022 distri-
buido 1.500 novas colmeias a apicultores 
locais que vivem perto do Parque. “Hoje 
este projecto apoia mais de 450 apiculto-
res”. 

 

A Produtos da Gorongosa (em-
presa afiliada) comprou, em 2022, quase 
3,5 toneladas de mel de apicultores locais 
e 100 toneladas de cerejas de café de 250 
pequenos produtores de café. E, os agri-
cultores locais responsáveis pela gestão 
de três tanques de tilápias produziram e 
venderam uma tonelada de peixe no mer-
cado da Vila da Gorongosa. 
 

Explorers Club reconhece equipa do 
Parque Nacional da Gorongosa pela 
sua excelência na conservação 
 Os membros da equipa de  gestão  
 

 
do Parque Nacional da Gorongosa, Greg 
Carr e Dominique Gonçalves, serão ho-
menageados pelo Explorers Club, com 
sede nos EUA, juntamente com uma lista 
impressionante de premiados de 2023 no 
seu jantar anual dia 22 de Abril na cidade 
de Nova Iorque. 
 Greg Carr, Presidente do Projec-
to de Restauração da Gorongosa, vai re-
ceber o Prémio Presidencial para a Con-
servação, uma honraria especial pelos 
seus feitos na área.   

Dominique Gonçalves, gestora 
do Programa de Ecologia de Elefantes da 
Gorongosa, vai receber o Prémio Novos 
Exploradores. Este prémio é concedido a 
jovens cujo trabalho “amplie o conheci-
mento de todas as fases do universo, com 
ênfase nas ciências físicas, biológicas e 
naturais; engenharia; e conservação de 
recursos”.   

O Explorers Club, fundado na ci-
dade de Nova York em 1904, é um  centro 
 

para os principais exploradores do mundo 
e serve como uma sociedade profissional 
dedicada ao avanço da pesquisa de cam-
po, exploração científica e conservação de 
recursos. 
 

O Parque aumentou número de guias 
turísticos para atender a uma procura 
crescente das actividades turísticas 

Quatro novos guias de safari – 
Paulo Chassara, Naida Conjane, Eminên-
cia Mbalate e Clemente Banda – junta-
ram-se à equipa de turismo do Parque Na-
cional da Gorongosa em Dezembro, ele-
vando para 16 o número total de guias for-
mados disponíveis para acompanhar os 
visitantes. Os novos guias são Moçambi-
canos que concluíram a formação de nível 
1 e podem agora guiar safaris de observa-
ção e partilhar o que sabem sobre o parque 
em termos de geografia, geologia, fauna 
bravia, flora, e cultura local. Um quinto 
guia, José Montinho, concluiu a sua for-
mação de Nível 2.■ (Redacção/ PNG) 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Empresa-mãe da MRM, Gemfields, divulga números 
actualizados do ‘G-Factor para Recursos Naturais’ 
 Londres – A Gemfields, opera-
dora e detentora de 75% da Montepuez 
Ruby Mining (MRM), divulgou números 
actualizados, até finais de Dezembro de 
2022, do ‘GFactor para Recursos Natu-
rais’, um instrumento de medição que vi-
sa aumentar a transparência sobre os ní-
veis de capital partilhados pelas empresas 
com os governos dos países detentores 
dos recursos, sejam do sector mineiro, oil 
& gás, madeira ou pesca, lançado em Ju-
lho de 2021. 

A Gemfields convida novamente 
os membros de governos, empresas mi-
neiras, observadores da indústria e gover-
nos anfitriões a adoptar o G-Factor para 
Recursos Naturais, de modo a elevar a 
transparência no que concerne ao que é 
pago aos governos dos países anfitriões 
pelas empresas. 

O G-Factor para Recursos Natu-
rais pretende tornar-se um indicador de 
fácil compreensão sobre a percentagem de 
receitas que uma operação de recursos 
minerais paga ao país a que pertencem os 
recursos em impostos primários e direc-
tos, mais - onde o governo anfitrião é ac- 
cionista - dividendos.  Como  tal,  é um in- 

 medida prática que permite uma compara-
ção mais directa da partilha da riqueza dos 
recursos naturais ajudaria muito a identifi-
car os guardiões responsáveis dos recur-
sos das nações. Esperamos que o G-Factor 
para os Recursos Naturais seja voluntaria-
mente adoptado por outras empresas, apli-
cado pelos governos dos países anfitriões 
e incorporado em projectos como a ITIE", 
disse Sean Gilbertson, CEO da Gemfiel-
ds.■ (Redacção/ CI) 

 

dicador da parte da riqueza gerada pelos 
recursos naturais paga ao governo de um 
país anfitrião. O G-Factor para os Recur-
sos Naturais tem o seu nome a partir dos 
"g'" em "governo", "governação" e "boas 
práticas".  

“Dada a evolução do nacionalis-
mo de recursos, por um lado, e o aumento 
da concorrência estratégica por parte das 
empresas e Estados para o acesso aos re- 
cursos,   por   outro,   parece-nos  que  uma 
 

Standard Bank ameniza dor e sofrimento dos 
desalojados pelas cheias em Boane 
 Maputo (O Autarca) – O Stan-
dard Bank entregou, sexta-feira, 24 de Fe-
vereiro, ao Conselho Municipal da Vila de 
Boane, o epicentro das inundações que as-
solaram a província de Maputo, um total 
de 15 toneladas de produtos alimentares, 
de higiene pessoal e utensílios domésticos 
diversos, destinados às vítimas das enxur-
radas. 

A este donativo, acresce-se vá-
rios outros produtos, entre alimentos e 
roupa, oferecidos pelos colaboradores do 
banco, que não mediram esforços para 
contribuir no alívio ao sofrimento das víti-
mas das chuvas. 

No acto de entrega, o director de 
Marketing e Comunicação do Standard 
Bank, Alfredo Mucavela, referiu que o 
gesto do banco visa minimizar o sofri-
mento de milhares de pessoas, em Boane, 
que perderam o que tinham: 

“Esperamos que a nossa oferta 
melhore as actuais condições de vida e a 
dieta alimentar dos afectados pelas inun-
dações, até que se recomponham dos da-
nos provocados pela intempérie”, disse, 
realçando o facto de a população ter per-
dido quase tudo, incluindo culturas agrí-
colas, habitações e bens. 

Por sua vez, o presidente do 
Conselho Municipal da Vila de Boane, 
Jacinto Loureiro, indicou que o apoio do 
Standard Bank representa um grande 
conforto para os munícipes que enfren-
tam a dramática situação originada pelas 
cheias que assolaram a autarquia: 

“Temos cerca de 5.400 pessoas 
ainda alojadas em centros de acolhimento 
e 18 mil afectados, que se encontram nos 
seus bairros, mas com água ainda ao nível 
do joelho. Muitas dessas pessoas tentam 
dormir sobre as  mesas  ou  com  as  camas 
 

 
 

colocadas sobre caixas. O cenário é ainda 
muito difícil para essas populações que 
perderam tudo, incluindo as suas ma-
chambas”, frisou. 

 

Em breve, conforme enfatizou, 
as populações, que se encontram nos cen-
tros de acolhimento, vão voltar para as 
suas casas, pois as águas estão a baixar, 
mas não vão encontrar nada nas suas resi-
dências: “Daí que o conforto e o carinho 
do Standard Bank revestem-se de um sig-
nificado enorme, uma vez que vão mini-
mizar o sofrimento dessas famílias”, su-
blinhou.                    Continua na Pág. 05 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane  

28 de Fevereiro de 1964 … Chica Sales 
 
 
 

 

Chica Sales foi uma destacada jogadora de basquetebol 
do Clube Ferroviário da Beira, na época em que o saudoso Carlos 
Beirão era treinador. Depois, em Maputo, jogou para o Costa do 
Sol e para a Selecção Nacional de Femininos.     
 Anos depois de ter deixado de praticar a sua modalidade 
preferida, Chica Sales envolveu-se na pintura e na grande maio-
ria dos seus quadros observa-se a sensualidade, a dor e a alegria. 
Não pinta a tristeza. Pinta a Mulher, pinta o amor. Segundo ela, 
a sua Mãe foi a grande inspiradora. 
 Francisca Sales Machado, natural de Panda, província 
de Inhambane, graduou-se em Construção Civil no Instituto In-
dustrial de Maputo em 1984. Frequentou posteriormente, por 
dois anos, a Faculdade de Arquitectura da Universidade Eduardo 
Mondlane. Graduou-se em Desenho de Interiores e Decoração, 
em Washington pela “Patrícia Stevens School of Interior Design 
and Fashion Merchandise” e pela “New York School of Interior 
Design” em 1994. 

De 1996 a 2008 apresentou várias exposições indivi-
duais e colectivas em pintura e decoração em Moçambique, Esta- 
dos Unidos da América, África do Sul, Zâmbia, Espanha, Brasil, 
China, Macau e Argélia.  

 

 
 

 Chica Sales nasceu no dia 28 de Fevereiro de 1964. Co-
memora hoje os seus 59 anos de idade.■ 

 
(Vénia ao falecido Jornalista João de Sousa, autor do texto 

primeiramente publicado na edição do Jornal O Autarca nº 
3650, de 28.02.2018, na rubrica “Uma data na história”, na 

altura por si assinada.■ 
 

Reinildo lança campanha de solidariedade para com a Beira 

 
Beira (O Autarca) – O futebo-

lista internacional moçambicano natural 
da Beira, Reinildo Mandava, jogador de 
Atlético de Madrid, lançou, na Espanha, 
uma campanha de solidariedade que con-
siste na angariação de donativos para as 
vítimas de  ciclones  na  cidade  que  o  viu 

nascer. Na sua iniciativa, o craque mo-
çambicano envolveu todo o plantel do A-
tlético de Madrid e alguns amigos. Em 
breve será leiloada uma camisola do Atlé- 

tico de Madrid com assinatura de todos 
jogadores da equipa e a bola da La Liga, 
e o valor será destinado para apoiar as 
vítimas de catástrofes na Beira.■ (R) 
 

Continuado da Pág. 04 
Em Boane, funcionam 10 cen-

tros de acomodação com cerca de 13.700 
pessoas. Violeta Álvaro foi acolhida num 
dos centros, com três filhos e o marido. 
Abordada a propósito do apoio do banco, 
manifestou a sua gratidão pelo gesto: 
“Estou muito agradecida. A oferta do S-
tandard Bank vai ajudar na melhoria da 
nossa alimentação e higiene. Nos primei-
ros dias, após as nossas casas ficarem 
submersas,  as condições  eram  péssimas,  

mas agora, nos centros de acomodação, 
melhoraram bastante”, referiu. 

Para António Chongo, também 
vítima das cheias, o apoio do banco é 
bem-vindo: “Para nós é uma grande aju-
da. Se não fosse a ajuda que temos vindo 
a receber, iríamos passar fome. A oferta 
do Standard Bank vai diminuir o sofri-
mento e, ao mesmo tempo, amenizar a dor 
que carregamos nos nossos corações por 
termos perdido quase tudo”, concluiu.■ 
(Redacção/ FdS) 

 

 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 84 7271229 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do E-mail: oautarca@gmail.com ou em mão no endereço desejado 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2023 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.700,00 * Institucional: 26.400,00 


