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Gorongosa: O parque que sobreviveu a uma guerra 
 

- Em Moçambique, Elton Pila (*) visita o Parque Nacional da Gorongosa para testemunhar como 
uma zona que tinha sido desbravada por grupos armados é agora um exemplo para o mundo 

 

Chitengo – No final da vege-
tação rasteira, uma lagoa pode ser vista. 
Tem a cor azul-acinzentada do céu ao fi-
nal do dia e o sol com o laranja roçando 
o vermelho, como se fosse um mar de 
larvas de uma erupção recente; uma cor 
que resiste mesmo depois que o sol se 
põe na linha do horizonte. 

 

Há pelo menos um hipopótamo 
dentro da lagoa. Não o vemos, mas as 
pegadas frescas anunciam o banho de 
fim de tarde que tomou antes da incur-
são noturna em busca de comida. 

 

Um pequeno crocodilo, que 
quase se confunde com um tronco, apro- 

veita os últimos  raios  de  sol.  Estas  são 
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as imagens de um safari ao final da tar-
de, no Parque Nacional da Gorongosa. 

A manhã havia chegado fria. O 
sol que parece nascer do ventre da flo-
resta dissipou o manto de nuvens sobre 
a vegetação. Impalas e waterbucks ha-
viam voado para longe do barulho do 
motor do carro. 

Um leão rugiu. Seguimos a di-
reção do som, perdidos na emoção de 
encontrá-lo e no medo de que ele nos 
encontre. E o encontramos, esparrama-
do na grama, como se estivesse posan-
do para uma fotografia de cartão postal. 

Todos estes são os novos sinais 
de vida que fazem da Gorongosa uma 
paisagem caleidoscópio, com surpresas 
a cada esquina. Ele havia sido perdido 
nos anos de guerras e instabilidade mi-
litar, mas agora está se recuperando. 
 

Um parque arruinado pela guerra 
Em agosto de 2019, o parque 

foi palco para a assinatura do Acordo 
de Cessação de Hostilidades, seguido 
do Acordo Definitivo de Paz e Recon-
ciliação Nacional em Maputo. Os dois 
acordos põem fim a cerca de cinco anos 
de instabilidade militar no centro de 
Moçambique. 

Não foi por acaso que o Parque 
Nacional foi este primeiro terreno para 
os novos tempos que sopram. Nos anos 
de instabilidade militar, como nos dez 
anos da guerra contra o colonialismo 
português e novamente nos 16 anos da 
guerra civil, a Gorongosa foi mais do 
que uma vítima colateral. Armas dispa-
radas contra homens também foram 
disparadas contra animais. 

As armas finalmente silencia-
ram e agora a Gorongosa está mais uma 
vez a acordar. São 400.000 hectares em 
uma área designada como parque em 
1960. Agora, mais de 60 anos depois, é 
um dos maiores exemplos de restaura-
ção e conservação na África, que tem 
muito a ensinar ao mundo e tornou as 
comunidades vizinhas parceiras na cau-
sa. 

Enquanto a comunidade con-
servacionista se prepara para a Confe-
rência de Biodiversidade da ONU(COP 
15) na China no final deste ano, antes 
da qual foi acordado que é necessário 
“acelerar a restauração de um bilhão de 
hectares de terras degradadas até 20 
30”, “reforçar a seca resiliência” e “me-
lhorar o envolvimento das mulheres na 

 
Vibrante aperto-de-mão entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade, em agosto de 2019, em Chitengo, 

Parque Nacional da Gorongosa, por ocasião da assinatura do Acordo de Cessação de 
Hostilidades, seguido do Acordo Definitivo de Paz e Reconciliação Nacional em Maputo  

gestão da terra”, a Gorongosa tem muito 
a ensinar. 

A história remonta a 2004, 
quando a Fundação Carr, sediada nos 
Estados Unidos da América e cujo pa-
trono é Greg Carr, um filantropo que fez 
fortuna em tecnologia e decidiu investir 
em causas ambientais, e o Governo de 
Moçambique aceitou juntar forças para 
reconstruir a infraestrutura do Parque, 
restaurar sua fauna e flora selvagens e 
estimular o desenvolvimento econômi-
co. 

Entre 2004 e 2007, a Fundação 
Carr investiu mais de dez milhões de 
dólares neste esforço. Depois, em 2008, 
o Governo de Moçambique e a Funda-
ção Carr (que mudou o nome para “Pro-
jecto de Restauração da Gorongosa”) a-
nunciaram a assinatura de um acordo 
para restaurar e co-gestão do Parque nos 
próximos 20 anos. 
 Existem mais de 6.000 espécies 
de animais e plantas registadas na paisa-
gem da Gorongosa. Uma biodiversidade 
que fala da força renovada do parque, 
mas também da relação com outros par-
ques. 

Animais como búfalos, chitas, 
elandes, elefantes, gnus, cães selvagens 
e leopardos chegaram ao Santuário da 
Vida Selvagem da Gorongosa vindos de 
parques distantes como Kruger, Isiman-
galiso Wetland, Modgagi Conservation, 
KwaZulu-Natal, Mpumalangain África 
do Sul, bem como de parques mais pró-
ximos como como o Parque Nacional do 
Limpopo, Reserva do Marromeu ou 
Coutada 9 na província de Manica. 
 

Um santuário para pangolins 
Elias Mubobo chega com um 

pangolim pendurado no ombro. Tem 
nome, é Januário, em homenagem a 
quem o tirou das mãos dos caçadores 
furtivos em Manica. O pangolim pesa 2, 

 

 
55 quilos e tem que atingir cerca de 7 
quilos para ser devolvido ao seu habitat 
natural, o que pode acontecer já em no-
vembro. 
 Animais de diferentes provín-
cias chegam ao Centro. Desde que foi 
fundada em 2018, já devolveu cerca de 
80 pangolins ao seu habitat natural. 
 Mubobo, veterinário do Centro 
de Reabilitação de Pangolins, nasceu no 
Dondo e cresceu a ouvir o misticismo 
que envolve este mamífero, que é um a-
nimal sagrado no contexto moçambica-
no. 

“Quando as pessoas viam o 
pangolim, acreditava-se que viveriam 
muito mais, haveria fartura de comida 
ou muita chuva, que teriam sorte”, me 
conta. 

Esse também pode ser um dos 
motivos da caça desenfreada que o colo-
cou em vias de extinção. Até chegar ao 
parque, Mubobo nunca tinha visto pan- 
golins vivos. 
 

Envolvendo a comunidade 
“Sou Alberto, gosto de leões. 

Eu sou a Mónica, gosto de pangolim. 
Sou albino, gosto de cães selvagens. Eu 
sou Teresa, gosto de formigas.” Seguem 
mais nomes. Mais espécies de animais 
também. Muitos dos animais de que fa-
lam teriam sido vistos pela primeira vez 
no safari que fizeram naquela manhã pe-
la Gorongosa. 

A diversidade que encontramos 
 

Continua na Pág. 04 
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nas respostas mostra a revelação da sua 
biodiversidade através do olhar destas 
crianças da Escola Primária Completa 
de Púnguè que ali se encontram no âm-
bito do projeto Clube da Juventude, que 
foi criado em 2012 como forma de sen-
sibilizar as crianças para a importância 
da natureza, da biodiversidade e da 
conservação. 
 “É quando você é pequeno que 
você torce um pepino. Educamos a 
criança hoje para que no futuro não seja 
necessário educar os adultos”, conta A-
memarlita Matos, a formadora com 
mestrado em Biologia da Conservação 
que agora as ensina quando visitam o 
Parque Nacional da Gorongosa. 
 O projeto é um exemplo de en-
volvimento da comunidade, pois essas 
crianças são da zona de amortecimento, 
vizinha ao Parque. As atividades come-
çam nas escolas, mas também chegam 
ao parque para um encontro mais físico 
com o meio ambiente. 

E eles aprendem de formigas a 
elefantes, de pequenos arbustos a gran-
des baobás, tudo é de grande importân-
cia para a vida do parque, o que tam-
bém ajuda na vida deles. Já está come-
çando a mostrar resultados. “As crian-
ças têm nos dito que desmontam arma-
dilhas para pássaros ou ratos em suas 
comunidades”, diz Amemarlita. 

Outros jovens chegam ao par-
que através de workshops ou estágios 
que o Parque Nacional da Gorongosa o-
ferece. A melhor estadia. Os laborató-
rios de pesquisa aqui têm muitos rostos 
com menos de 30 anos, como é o caso 
de Norina Vicente Tete, que tem 26 a-
nos. 

Ele chegou ao parque em 2016 
após uma licenciatura em Ecoturismo e 
Gestão da Vida Selvagem para um está-
gio, e movido pela paixão de entender 
como os organismos e ecossistemas es-
tão organizados e como esse conheci-
mento pode ser usado para desenvolver 
estratégias para proteger áreas naturais. 

Agora   trabalha  como  curador 

no Laboratório de Biodiversidade 
EOWilson, onde gerencia coleções bio-
lógicas, coordena a entrada de dados de 
biodiversidade e imagens digitais de es-
pécimes e identifica espécies. Em julho, 
inicia o mestrado, financiado pelo par-
que, em Biologia Integrativa na Univer-
sidade Estadual de São Francisco. 
 Ele já está pensando no que po-
de fazer quando voltar. “Serei capaz de 
ajudar minha comunidade a desenvolver 
uma melhor compreensão da conserva-
ção dos ecossistemas naturais e aumen-
tar o nível de crescimento das áreas pro-
tegidas no meu local de raiz”, diz ele. 
 

Benefícios de conservação 
 O administrador do distrito da 
Gorongosa, Pedro Francisco Mussen-
gue, é parceiro no trabalho de adminis-
tração do parque. Para ele, a conserva-
ção, que garante a presença de diversas 
espécies que o mundo não possui, traz 
benefícios também para a comunidade. 
“O Parque pertence à comunidade e tem 
resultados positivos”, afirma. 
 A conservação não é um tema 
novo para as comunidades, mas no mo-
mento houve uma melhoria na compre-
ensão de sua importância. “Estamos to-
dos prontos para conservar o meio am-
biente. E temos esperança de que vamos 
vencer”, explicou. Além disso, porque a 
população já vê benefícios, com os rios 
por exemplo ainda tendo água suficien-
te, a população percebe que vale a pena 
conservar. 
 A caça furtiva ainda é o grande 
calcanhar de Aquiles. Há caçadores 
furtivos que acabam aliciando os 
trabalhadores locais. “Mas agora é a 
comunidade que sabe que deve alertar o 
Governo e o Parque e trabalhar de forma 
comum, de acordo”, diz Mussengue. 
 Pedro Muagura é ex-professor 
do Instituto Agrário de Chimoio, que 
tinha o Parque Nacional da Gorongosa 
como campo para as suas aulas práticas. 
Ele começou a trabalhar no parque co-
mo Gerente de Reflorestamento, tor-
nou-se Diretor de Conservação antes de 
ser nomeado Administrador do Parque. 
 Pergunto-lhe como é tentar sen-
sibilizar as comunidades locais para o 
tema da conservação? “Temos que com-
binar a proteção da biodiversidade com 
o empoderamento das comunidades”, e- 
le me diz. “Se não o fizermos, nosso tra- 
balho não surtirá  efeito,  principalmente 

nas comunidades rurais, onde a pobreza 
e o analfabetismo são acentuados.   

“O ambiente das escolas que te-
mos deixa muito a desejar, precisam de 
ajuda para melhorar a educação. Nen-
hum país pode ter sucesso sem educação 
no nível desejado. Também precisamos 
empoderar as meninas. Se as meninas a-
bandonarem a escola, a luta contra a ca-
ça furtiva será infrutífera”.   

Ele continua “As comunidades 
precisam de maneiras de ganhar renda. 
Meios para garantir o sucesso da comi-
da, do dinheiro, a um nível sustentável. 
É por isso que pensamos em culturas de 
rendimento: café, caju, fruta. Se isso a-
contecer, as pessoas não vão mais brigar 
só para comer. 
 “Mas temos outras estratégias 
de engajamento da comunidade. Exis-
tem comitês de gestão comunitária. As 
16 comunidades aqui na Gorongosa têm 
comités e subcomités. Nesses comitês, 
20% do dinheiro do turismo arrecadado 
no parque é distribuído. O dinheiro é da-
do às comunidades que decidem como 
gastá-lo. 
 “Hoje eles produzem café, são 
mil produtores de café, mil famílias, 
multiplicadas por todos os membros da 
família, são tantos beneficiários. E te-
mos 800 produtores de mel. Os apiculto-
res também são conservacionistas da na-
tureza; eles nos ajudam a evitar incên-
dios descontrolados. 
 “Oferecemos cabras e galinhas 
às comunidades, afastando-as da ideia 
de que só podem sobreviver com antílo-
pes. Depois também damos bolsas, não 
só para o ensino superior, mas também 
para o básico. Há também a construção 
de escolas, centros de saúde, água e sa-
neamento. E também levamos as comu-
nidades em safáris para que percebam o 
impacto e a importância desses animais. 
 Isso me fez pensar no que foi al-
cançado desde que as guerras e a insta-
bilidade terminaram. Pergunto a ele se 
ele acreditava que estamos em uma fase 
de retomada da vida normal? “As guer-
ras contribuíram negativamente”, ele 
me diz. “O número de turistas parou. 
Mas também impactou a equipe do par-
que. Técnicos qualificados, cientes dos 
problemas, decidiram que a Gorongosa 
não é lugar para trabalhar. Tivemos uma 
perda de pessoal qualificado.■ (Elton 
Pila/ Independent *) Escritor) 
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Inaugurado ontem o Hospital Privado da Beira 

 

 

Beira (O Autarca) – O Hospi-
tal Privado da Beira teve a sua inaugu-
ração oficial esta quinta-feira, num e-
vento que teve a figura de cartaz o Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi. Na 
ocasião, o Chefe de Estado incentivou 
o investimento privado no sector da 
saúde, enfatizando que o sistema nacio-
nal de saúde inclui os subsistemas pú-
blico, privado e comunitário, os quais 
desempenham funções complementa-
res na prestação de cuidados de saúde 
às populações, e não podem ser consi-
derados como sistemas concorrentes. 
Filipe Nyusi também desafiou o Hospi-
tal Privado da Beira, que valendo da 
tecnologia instalada, a participar na for-
mação especializada e investigação 
científica no campo da saúde. 

Pertencente ao Grupo LT, 
constituído pelas empresas Clínica Sor-
ridente, Clínica LT e as Farmácias Ul-
tramar e Laura, o Hospital Privado da 
Beira é o maior investimento privado 
nas regiões centro e norte do país  na  á-  

rea da saúde. A unidade sanitária cuja 
infraestrutura foi construída de raiz na 
nova área residencial de Estoril, promo-
ve consultas para mais diversas especia-
lidades, possuindo serviços de urgência 
médica, observação, maternidade, en-
fermarias de medicina, pediatria, gine-
cologia obstetrícia, cirurgia, laboratório 
de análises clínicas, centro de fisiotera-
pia e reabilitação. Maior investimento 
do hospital foi no apetrechamento da 
sua unidade de cuidados intensivos de 
forma a prestar cuidados necessários à 
pacientes em estado grave.■ (Redacção) 
 

Empresários da Beira reuniram-se 
com o Presidente da República 
 

 
Beira (O Autarca) – Empresá-

rios da cidade da Beira liderados pela 
direcção da Associação Comercial da 
Beira (ACB) reuniram-se ontem com o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
no primeiro frente-a-frente entre as par-
tes na busca de soluções para o melho- 
ramento do ambiente relativo ao de-
sempenho empresarial. 

Na voz dos empresários bei-
renses, o Presidente da ACB, Félix Ma- 

chado propôs ao Presidente da Repúbli-
ca a aplicação de perdão total das dívi-
das e multas tributárias das empresas. 
“Uma vez que o governo tem iniciativa 
legislativa pode proceder através da As-
sembleia da República visando a pro-
moção de medidas que relaxam a situa-
ção empresarial” – obervou, defenden-
do a importância de se apostar em solu-
ções internas para o empresariado na-
cional. 

“Pedimos, ainda, encarecida-
mente, a regularização das dívidas do 
Estado, bem como a regularização do re-
embolso do iva”. 

O Presidente Filipe Nyusi mos-
trou-se sensível as preocupações que re-
cebeu, tendo afirmado que o governo es-
tá atento a situação. Disse que “até é 
uma maneira de poder emponderar as 
empresas e capacitá-las, do que estar a 
enfraquece-las, pois podemos não ter 
muita linguagem quando dissermos que 
não tem capacidade...”. 

Ainda no mesmo encontro, Fili-
pe Nyusi revelou estarem em curso ini-
ciativas visando a redução dos princi-
pais impostos, nomeadamente IVA, 
IRPC e IRPS; e anunciou também que o 
governo irá subsidiar o transporte de 
passageiros como medida de minimizar 
o impacto da subida do preço de com-
bustíveis.■ (Redacção)  
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Faz Todo o Sentido - Mas a Maioria dos Profissionais 
continuam Agindo - Errado! 
 

 

 Caros Parceiros, 
 Muito cuidado com as FALSAS verificações, nos 
postos de combustível,...  

Evite permitir alguma reposição dos níveis, porque 
esse "errado procedimento, em nome facilitador" vai gerar 
misturas de fluídos indesejáveis e várias  consequências  técni- 
  

cas, graves custos a prazo, por isso, tratam-se de atitudes i-
nadequadas, erradas práticas,  Nunca Recomendado pelo 
Construtor do automóvel !!!  

Quem atende no posto de combustível recebe Forma-
ção adequada e suficiente ao efeito? 
 Re: Com toda a certeza, Duvido! 
 Enraizados pela força de hábitos do passado, ainda 
tem sido difícil os Condutores entenderem, quanto mais o A-
tendedor/ "bombeiro" que nem sequer possui carta de condu-
ção, dificilmente vai compreender as consequências mecâni-
cas no veículo e que se transmitem em prejuízo da segurança 
rodoviária!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B9V6J5pgGS0 
 

Justamente os níveis dos fluídos e o acerto da pres-
são dos pneus, devem ser conferidos pelo Condutor Se ca-
pacitado, ou por técnicos de Assistência Se, estiver capaz de 
reconhecer a importância, as interferências e o envolvimento 
nas exigências das adequadas condições necessárias ao da-
do veículo/máquina, para a segurança rodoviária!  
 Os valores que envolvem segurança rodoviária e 
serviços de tecnologia de manutenção do automóvel, Não 
Podem, Nem devem ser Negociáveis, justamente por respei-
to com vidas em mobilidade, requerem competente supervi-
são capacitada, ou seja, diga Não, quando em oferta no posto 
de abastecimento de combustível!!! 
 Tal e qual a educação, a formação de aperfeiçoa-
mento profissional integra a mobilidade das pessoas, não 
são tarefas, são disciplinas de convivência que envolvem a 
saúde, a segurança no trabalho, a relação com os meios, e no-
meadamente as importantes preocupações, ora cada vez mais, 
com o meio ambiente,... 
 Justamente a regularidade na atualização do conheci-
mento dedicado e de modo adequado, facilita o nosso com-
portamento profissional a atendermos a boas práticas e de 
bom senso, essenciais ao desenvolvimento Humano. 

Grato e atentamente ao dispor!■ 
 

CFM e TRF assinam contrato 
de circulação de comboios - 
Moçambique - África do Sul 

 Maputo (O Autar-
ca) – A Empresa Portos e Ca-
minhos de Ferro de Moçam-
bique e a sua congénere sul 
africana TRF – Transnet 
Freight Rail assinam esta tar-
de, em Maputo, um contrato 
para a circulação de com-
boios entre os dos países, 
num acto a ser testemunhado 
pelo recentemente nomeado 
Ministro dos Transportes e 
Comunicações,  Mateus  Ma-  
  
 

gala.  
 Trata-se de uma ini-
ciativa que irá impulsionar o 
desempenho do Corredor de 
Maputo, particularmente o 
tráfego ferroviário entre Mo-
çambique e África do Sul, 
dois países com fortes cone-
xões comerciais.  O Porto de 
Maputo, fundamentalmente, 
tem atraído bastante carga sul 
africana e o sistema ferrová-
rio é a via mais económica.■   
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Refugiados apostam na agricultura para prover renda 
e subsistência 

Maputo (O Autarca) – Moçam-
bique possui actualmente cerca de 28 mil 
refugiados; mais de 1 milhão de pessoas 
foram deslocadas a força devido a confli-
tos e ciclones que assolaram o país; este 
número inclui refugiados que buscam a-
silo e deslocados internos. 

 

Por ocasião do Dia Mundial do 
Refugiado (20jun), o vice-representante 
da Agência da ONU para Refugiados em 
Moçambique, Zulqarnain Hussain An-
jum, visitou dois projetos agrários de a-
gricultores refugiados, situados no distri-
to de Boane, província de Maputo. An-
jum conheceu as plantações do produtor 
Baraka Patrice, de Burundi. Ele está refu-
giado em Moçambique desde 2004 e pas-
sou pelas províncias de Nampula e Zam-
bézia. Em 2006, veio a cidade de Maputo 
em busca de melhores condições de vida. 
 

Agricultura como alternativa 
Baraka Patrice conta que foi em 

2011 que desistiu do comércio de produ-
tos alimentares de primeira necessidade 
para se dedicar a agricultura. “Quando vi 
que o trabalho de plantio estava andar 
bem, eu pensei em voltar a escola, come-
cei na sétima classe, frequento às aulas a 
noite. Agora, estou a frequentar a décima 
segunda classe. Já comprei terreno, cons-
truí casa, casei aqui mesmo, já tenho fi-
lhos. Próximo ano darei continuidade a 
décima segunda classe porque neste mo-
mento tenho por concluir três disciplinas 
em falta; vou concluir próximo ano, para 
depois ingressar na universidade e sair 
como técnico agrónomo”              

            Assim como Baraka Patrice, mui-
tos outros refugiados buscaram na agri-
cultura uma alternativa para prover renda 
e sustentar a família. 
 

Plantação de Bananas 
Samuel Mujyambere, de Burun- 
 
 

 
Samuel Mujyambere, do Burundi, apostou na banana como cultura principal 

 
 

 

 
 

 

 
O vice representante da Agência da ONU para 

Refugiados em Moçambique, Zulqarnain 
Hussain Anjum, com Baraka Patrice 

di, e seu amigo Gakwaya Viateur, de 
Ruanda, apostaram na banana como cul-
tura principal. Segundo Samuel, inserir a 
fruta na alimentação é uma recomendação 
médica e auxilia com diversas doenças. 

“Andamos a produzir pouco, a-
gora chegamos à área de cinco hectares de 
banana produzida aqui em Boane, os nos-
sos clientes são pessoas da Nigéria, Ban-
gladesh, indianos, chineses, mas agora já 
temos clientes moçambicanos que já pro-
varam a banana e pessoas com diabetes e 
tensão são recomendados pelos médicos 
para consumirem esta produção de bana-
na”. 

Samuel ainda destaca que a esco-
lha pela cultura se deu pelas múltiplas 
possibilidades de consumo da banana na 
cozinha. “Como vimos muita gente doen-
te com problema de tensão, diabetes e a 
maioria de conterrâneos também teve esse 
problema, pensamos em mandar esta 
planta de banana em países diferentes pa-
ra produzirmos em Moçambique. É uma 
planta ajuda na saúde, é muito usada na 
gastronomia e tem quase vinte maneiras 
de preparar este tipo de banana.” 

Hoje com 42 anos, Samuel Mujy- 

ambere e Gakwaya Viateur trabalham la-
do a lado, com a ajuda de suas famílias. 
 

Dificuldades dos refugiados 
O vice-representante do Acnur 

em Moçambique, Zulqarnain Hussain An-
jum, disse estar satisfeito com o trabalho 
desenvolvido pelos refugiados. Ele lem-
brou o momento em que também era refu-
giado e disse identificar-se com o espaço 
do campo onde a lama tomava conta dos 
pés e da roupa do seu pai. Para Anjum, é 
urgente que a sociedade tome consciência 
de que os refugiados não apenas buscam 
protecção e abrigo em determinado país, 
mas também trazem oportunidades de em-
prego para a população local, partilhando 
o conhecimento, o que contribui para de-
senvolvimento de Moçambique.■ (R/Onunews) 
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