
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 `  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ano XVII – Nº 3282 – Quarta-feira, 21 de Junho de 2017 

 

Gorongosa só precisa de garantia de ambiente de paz 
efectiva para voltar a atrair turismo como antes 
 

- Enquanto a situação não estiver estabilizada torna-se difícil que os turistas visitem o parque 
da forma como todos gostaríamos – Vasco Galante, Director de Comunicação do PNG 

  Beira (O Autarca) – A Go-
rongosa, na província de Sofala, centro 
de Moçambique, continua a ser uma 
das principais áreas de conservação de 
espécies e ecossistemas em África e no 
mundo. Aliado ao seu poderio de ofe-
recer benefícios múltiplos aos seus vi-
sitantes, entre os quais se destacam 
vantagens recreactivas, educativas e 
culturais – tornou-se, eternamente, a 
região do nosso país mais atractiva ao 
turismo doméstico e internacional. 

Se ocorrer dúvidas, não perca 
tempo, marque já uma visita ao parque 
para confirmar o dito. 
 

 
Na imagem, Mateus Mutemba (a esquerda), administrador do PNG e Carlos Pereira, antigo 

Director de Conservação, segurando duas novas chitas, no âmbito do repovoamento da estância 

  
Frase: 

 

Especialistas internacionais advertiram que Portugal no futuro 
tem que contar com incêndios flores-tais devastadores – AJ 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Trata-se de um dos mais im-

portantes parques nacionais de Mo-
çambique, de África e do mundo, cuja 
pré-história aproxima-se a história dos 
primeiros parques nacionais a existi-
rem no planeta. O primeiro parque na-
cional é o de Yellouwstone, criado em 
1873; depois na Suíça em 1914; em 
Espanha em 1915; e na Itália em 1930. 
A Gorongosa foi decretada uma área 
destinada a protecção da fauna em 
março de 1921, ocupando uma exten-
são de cerca de 1.000 km2, superficie 
mais tarde ampliada para 3.200km2. 
De 1921 até 1960, período em que as-
cendeu a categoria de parque nacional, 
a Gorongosa era também uma área de 
caça, no período 1921 a 1948 sob a ju-
risdição da majestática e colonial Com-
panhia de Moçambique; e de 1948 a 
1960 já sob jurisdição do governo co-
lonial português, através da chamada 
comissão central de caça. 

É um parque com longa histó-
ria de meter inveja, importando frisar 
que  no  período  que  aludimos recebia  

que o parque portou-se como uma 
“montra” da colónia portuguesa em Á-
frica, a zona da colónia mais frequenta-
da por turistas estrangeiros, pelo que 
nenhum visitante oficial vinha a Mo-
çambique sem que o seu programa in-
cluísse uma estadia no Chitengo, onde 
desde sempre funcionou a mais impor-
tante área de acomodação da Gorongo-
sa. 

Consta que em 1935 a Goron-
gosa preparou-se para receber a visita 
do Cruzador Britânico Carlisle; tendo 
nas mesmas épocas os presidentes da 
República Portuguesa, nomeadamente 
os generais Carmona e Craveiro Lopes 
realizado caçadas oficiais nas suas á-
reas. 
 

35 mil turistas nacionais e 
estrangeiros visitaram o PNG nos 
últimos anos 
 Depois da proclamação da In-
dependência Nacional, em junho de 
1975, o parque continuou a desempen- 
har normalmente a sua função, mas 
pouco tempo depois viu-se forçado a 
interromper  devido ao conflito armado 
 

 
 

Gorongosa é um exclusivo parque nacional absolutamente natural encontrável em Sofala 

muitos e muitos turistas. O registo re-
corde de visitas que a Gorongosa rece-
beu no mesmo ano data do ano 1968, 
um total 12.219 turistas oriundos de 
várias partes do planeta; depois de ter 
recebido 1.361 turistas em 1952; 6.096 
em 1960 e 8.203 em 1965. 

Informação  da   época   revela 

 
 

Greg Car, o filantrópico norte americano que está a investir milhões de dólares no Parque 
Nacional da Gorongosa, em Moçambique, sem nenhum tipo de interesse lucruativo 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
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em que o país se mergulhou até outu-
bro de 1992, que destruiu grande parte 
do seu tesouro. 
 De 2006 para cá o parque está 
a beneficiar de um ambicioso projecto 
de restauração, numa parceria público 
privada que envolve o Governo de Mo-
çambique, representado pelo ministério 
que superintende o sector de turismo,  
e a Fundação Car, do filantrópico norte 
americano Greg Car, esta última orga-
nização americana que tem investido 
milhões de dólares sem nenhum tipo 
de interesse lucruativo. 
 O objectivo do projecto é as-
segurar a reposição do potencial do 
parque, criar condições que desistimu-
lem a exploração irracional dos seus 
recursos pelo homem, promover activi-
dades que produzam múltiplos benefí-
cios aos seus visitantes e fomentar o 
turismo para a auto-sustentabilidade do 
parque. 

O turismo já começou a ser 
feito desde o início da implementação 
do projecto, que compreende igual-
mente a adequação das infra-estruturas 
de acomodação e incentivo a investiga-
ção científica, tendo em 2006 o parque 
recebido 1.000 turistas e até 2015 já 
contabilizava um total de 35.448 turis-
tas, na sua maioria estrangeiros 
(19.791) e 14.655 nacionais.  
 

Ambiente de insegurança 
intranquiliza turistas 

De 2006 até 2012 o gráfico de 
entrada de turistas tendia a recuperação 
dos fluxos registados na época da dé-
cada 60 que a Gorongosa teve o registo 
recorde de visitantes. A partir de 2012, 
ano que o parque recebeu 6.500 turis-
tas, depois de em 2010 ter recebido 
5.500 turistas e 7.000 em 2011, o nú-
mero de visitantes, sobretudo interna- 
cionais, diminuiu de  forma  dramática, 

 
Vasco Galante, Director de Comunicação do PNG, está preocupado em querer ver o país 
estabilizado (politicamente) para os turistas visitarem a Gorongosa como todos gostariam 

mo todos gostaríamos...” – lamentou 
Vasco Galante, responsável pela comu-
nicação institucional do Parque Nacio-
nal da Gorongosa. 

Importa salientar que a elabo-
ração do presente texto contou com 
consultas a dois documentos antigos 
que apresentam o historial do parque, 
um de autoria de Armando Rosinha, 
com o título “Alguns dados históricos 
sobre o Parque Nacional da Gorongo-
sa”, com data de arquivo de outubro de 
1989, e outro de Armando José Rosin-
ha (Médico-Veterinário), intitulado “O 
Parque Nacional da Gorongosa”, sobre 
o qual não tivemos a precisão da da-
ta.■ (Chabane Falume/ Fotos Google)  
 

devido ao conflito militar no centro de 
Moçambique e aos avisos de perigo de 
viagem emitidos por várias embaixa-
das e sites de viagens. 

As autoridades do Parque Na-
cional da Gorongosa referem, igual-
mente, que o Programa de Educação 
Ambiental do Centro de Educação Co-
munitária (CEC), dirigido às comuni-
dades da Zona Tampão, também res-
ponsável por trazer muitos visitantes 
ao parque, foi muito negativamente 
impactado por motivos de falta de se-
gurança na Zona Tampão. 
 “Enquanto a situação não esti-
ver estabilizada torna-se difícil que os 
turistas visitem o parque da  forma  co- 

ITC celebra 10 anos ao serviço 
das comunidades rurais 

 Maputo (O Autarca) – A Ini-
ciativa Para Terras Communitárias 
(iTC) comemora nesta quarta-feira 
(21) dez anos de protecção dos direitos 

comunitários sobre a terra e outros 
recursos naturais. 
 Uma nota da instituição, envia-
da  à  nossa  Redacção,  dá  a  conhecer 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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que os 10 anos de existência do iTC 
serão celebrados com o lançamento de 
um filme de cerca de dez anos de reali-
zações, discursos do governo, doadores 
internacionais e beneficiários, apresen-
tações musicais e um coquete, a ter lu-
gar a partir desta manhã, no Centro de 
Conferências Joaquim Chissano, em 
Maputo. 

Refira-se que em abril de 
2006, a Iniciativa para Terras Comuni-
tárias (iTC) foi criada para ajudar o go-
verno de Moçambique a registar os di-
reitos territoriais comunitários e a me-
lhorar a segurança do uso da terra para 
a população rural.  
 

va de 171 registros comunitários reali-
zados antes da criação da iTC. Os re-
gistos cobrem 6,9 milhões de hectares 
e cerca de 10% da população rural mo-
çambicana. 

Nos primeiros 8 anos de exis-
tência, a iTC funcionou como um pro-
jecto. No ano passado, o reconheci-
mento da importância de suas activida-
des levou ao acordo entre parceiros, 
sociedade civil e governo, para trans-
formar a iniciativa de um projecto em 
uma instituição autónoma e indepen-
dente. Isto concluiu no reconhecimento 
formal como Fundação pelo Conselho 
de Ministros em outubro de 2016.■ 
(Redacção) 
 

A iTC dedica-se a informação 
as comunidades sobre seus direitos de 
terra e como usá-los e protegê-los. 
Também estabelece comités de gestão 
de recursos naturais, para representar 
as comunidades na gestão de seus re-
cursos naturais. Além disso, a iTC cria 
associações de produtores para apoiar 
agricultores comerciais em desenvolvi-
mento, ajuda na mediação sobre dispu-
tas de fronteiras e trabalha com os ser-
viços de cadastro para emitir certifica-
dos de propriedade para as comunida-
des e títulos para as associações.  

Em meados de 2016, a iTC re-
gistou 655 comunidades no cadastro do 
governo, quase quatro vezes a estimati- 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: António da Cunha Duarte Justo (Teólogo e Pedagogo), Alemanha 

Portugal tem que contar no futuro com incêndios 
florestais devastadores 
 
 

Especialistas internacionais advertiram que 
Portugal no futuro tem que contar com incêndios flores-
tais devastadores; isto implica um trabalho nacional sério 
de reordenamento do território e evitar a negligência gover-
namental manifestada até aqui; os políticos portugueses não 
podem limitar-se a andar ao sabor da emoção e atrás do a-
contecimento como mostra em Portugal a ausência de ser-
viços florestais!  

Thomas Curt da  IRSTEA (Organização de Pla-
neamento Físico e ordenamento do território e proble-
mas estruturais na França), diz que em Portugal nos úl-
timos 50 anos as temperaturas subiram mais que na mé-
dia mundial. A desertificação da floresta mais ajudará o 
processo em via! Temos a sorte de ter o atlântico à beira, 
mas as pessoas do interior cada vez serão mais obrigadas a 
abandonar as suas terras e deste modo a abandonar a defesa 
e o cultivo do interior. (Enquanto os nossos políticos maio-
res continuarem a considerar-se refugiados da província em 
Lisboa, Portugal inteiro não terá hipótese!) 

O relatório dos fogos de 2011/12 foi feito em 2014 
mas só foi publicado a 20 de Junho passado como refere o 
Público,  não  se  fale  já dos outros... A confirmar a atitude 

política em relação à desgraça nacional de tantas famílias 
destruídas e de tanta natureza devastada, o nosso Parlamen-
to, prefere “ir de férias não dando andamento ao pacote flo-
restal, parado há dois meses na comissão de Agricultura”.  
 

Servir-se da experiência estrangeira 
Seria de implementar a ideia do envolvimento de 

técnicos estrangeiros no sentido de melhorar soluções e e-
vitar questiúnculas de possíveis envolvimentos e aproveita-
mentos partidários; um estudo sobre o que se faz noutras 
nações, com problemas semelhantes, seria muito útil por-
que embora tenhamos estudos científicos sobre o assunto, 
os resultados de investigações ou de projectos dependem 
também, por vezes, da cor política de quem os elabora. 
Certamente, seria óbvia a criação de trabalhadores flores-
tais (guardas florestais que trabalhem na sua demarcação).  

Na Alemanha que é um Estado que tem as florestas 
primorosamente em bom estado e bem administradas por-
que possui administração descentralizada e naturalmente 
com guardas florestais por todo o lado (estes são verdadei-
ros técnicos aficionados pela floresta como pude constatar 
em tempos passados!) 
 Na Alemanha os guardas florestais assumem várias 
funções; esta profissão ocupa-se também do aproveitamen-
to económico sustentável das florestas, tendo  em  conta  as 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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suas funções ecológicas e sociais. A sua situação de empre-
go e respectivas funções depende dos diferentes caracteres 
da floresta. A caça pode contar entre as suas tarefas. Na A-
lemanha os “ guardas florestais “ são geralmente engenhei-
ros com um estudo próprio. 

Já Gonçalo Ribeiro Telles dizia: «É urgente fazer 
o reordenamento do território "a sério," não para a flo-
resta mas para as árvores em todas as suas funções».  
Urge a reactivação da carreira de guardas-florestais e a re-
visão das suas tarefas. De facto, seria mesmo pobre uma or-
ganização que se limitasse apenas a vigar a floresta. (De la-
mentar manifestações e sindicatos que se preocupam só 
com ordenados e com aumento de pessoal e não se preocu-
pam mais pela organização moderna de serviços florestais e 
pela eficiência e qualificação dos seus membros. 
 

Mudar de atitude e de política 
Uma  cultura   da  artificialidade  e  do  artifício, 

desconsideradora do natural e da natureza não põe luto 
pelas árvores, não chora ainda pelas árvores ardidas! 
Também as diferentes espécies vegetais com o seu habitat 
natural esperam por serem defendidas.  

Uma pólis preocupada com o dinheiro fácil (euca-
liptos em demasia) e com o consumo refugia-se no gueto 
da cidade sem consciência do que deveria investir e fazer 
pelas aldeias e pelas regiões. Portugal, com o seu centralis-
mo obsoleto em Lisboa continuou na República o que o es-
pírito monárquico tem de criticável. 

Naturalmente, não chega criticar por criticar nem 
ser contra os críticos. Quanto mais viva for uma sociedade 
civil maior será a expressão de opiniões e as suas interven-
ções! O espírito crítico é o pressuposto para o avanço de 
uma cultura! 

Homenagem seja feita aos mortos e ao povo como-
vido que se mostra imensamente solidário com a sua ajuda 
concreta às vítimas de forças alheias e da incúria social e 
política.■ 
 

Moçambique e Shell assinam acordo para gás 
natural 
 Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistério dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME) de Moçambique e a 
empresa multinacional petrolífera an-
glo-holandesa Shell assinaram um 
memorando de entendimento, com vis-
ta à alocação do gás natural da Bacia 
do Rovuma, para uso e consumo do-
méstico. 

 

O memorando surge na se-
quência dos resultados do concurso pú-
blico de adjudicação do gás doméstico 
da Bacia do Rovuma, publicados em 
janeiro último, donde foram seleccio-
nados o projecto de fertilizantes da Ya-
ra International, o Projecto Afungi 
GTL e Energia da Shell e o Projecto de 
Energia Eléctrica empresa GL Africa 
Energy. 

 

Segundo a AIM, no âmbito de 
utilização de Gás  Natural  para  o  De-  

verno para o sector preconiza e tem por 
objectivo assegurar que os recursos se-
jam usados, em primeiro lugar, para 
satisfazer as necessidades de desenvol-
vimento do país, através do uso do gás 
natural na indústria nacional. 

Klemens entende que é preciso 
assegurar um planeamento integrado 
entre os projectos de LNG da Bacia do 
Rovuma e os projectos de gás domésti-
co para maximizar sinergias. 

Por sua vez, Harris agradeceu 
o apoio continuo do governo com vista 
a implementação do projecto em Mo-
çambique, porquanto a assinatura do 
memorando constitui um passo rumo 
ao desenvolvimento do projecto mais 
concretamente no sector energético e 
na industria de gás doméstico.■ (Re-
dacção/ África 21) 
 

senvolvimento de Projectos no merca-
do doméstico, a Shell Moçambique BV 
solicitou a adjudicação de 310 330 
mmscf/d (milhões de pés cúbicos dia) 
de gás natural para produzir 38 mil 
barris de combustíveis líquidos (GTL 
Gasóleo, Nafta e Queroseno) e 50 80 
MW de energia eléctrica. 

A assinatura do acordo, feita 
pela ministra do pelouro, Letícia Kle-
mens, e a vice-presidente da Shell, 
Clare Harris, representa um passo im-
portante na implementação do Plano 
Director de Gás de Moçambique de 
2014, que visa desenvolver e diversifi-
car a industrialização do país a partir 
das grandes reservas de gás da Bacia 
do Rovuma. 

Na ocasião, Klemens sublin-
hou que a Política e  Estratégia  do  go- 
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