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Parque Nacional da Gorongosa: Levantamento aéreo 
de 2022 revela números recordes de fauna bravia 

 

Chitengo (O Autarca) – Mais de 
102 mil animais foram contados – a maior 
contagem da história do Parque Nacional 
da Gorongosa, na província central de So-
fala, durante a contagem aérea da fauna 
bravia da área de conservação realizada 
em Outubro último. 

 

Usando um helicóptero, a equipa 
do Departamento de Serviços Científicos 
do Parque analisou 60% da massa terrestre 
central da Gorongosa ao longo de 12 dias. 

 

“As descobertas deste ano forne-
cem novos indicadores sobre a recupera-
ção e a natureza dinâmica das populações 
de fauna bravia no Parque Nacional da 
Gorongosa” – revelou Marc Stalmans, Di- 
 

rector do Departamento. “Algumas espé-
cies estão a crescer e outras estão a dimi-
nuir em número. Isso é ‘normal’  num  sis- 
 

tema natural tão grande e aberto, onde a 
predação e a competição  estão a aumentar  
 

e a favorecer algumas espécies em detri-
mento de outras.” 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE –21/11/2022 

Compra Venda Moeda País 

64.89 66.19 EUR UE 

63.24 64.5 USD EUA 

3.64 3.72 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Acrescentar um pouquinho de nada num produto ou serviço pode ser 
o suficiente para conquistar uma fatia do mercado – Salimo Abdula 
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do a recuperar constantemente. No último 
dia do levantamento aéreo de 2022, dedi-
cou-se o voo à contagem de hipopótamos 
e  crocodilos, voando para a metade sul do  
 

rio Vunduzi até ao lago Urema e depois a-
té  á confluência dos rios Urema e Pungué.  
 

Os hipopótamos estão concentrados no 
Lago Urema com um grupo de mais de 
100 indivíduos. Este ano foram contados 
964 hipopótamos no total.■ (Redacção/ 
PNG) 

Inhacosos (ou Pivas) 
Este grande antílope de pelo des-

grenhado é o mais numeroso de todos os 
antílopes do Parque Nacional da Goron-
gosa. A equipa contou mais de 63 mil in-
hacosos a partir do helicóptero, certamen-
te a maior população desta espécie em 
qualquer lugar da África. Cada vez mais, 
os inhacosos estão a ser as vítimas do 
crescente número de leões e mabecos. 
 

Bóis-cavalos (ou Gnus) 
Em tempos históricos, cerca de 6 

mil bóis-cavalos vagueavam pelas planí-
cies do Parque Nacional da Gorongosa, 
mas quando a restauração do parque co-
meçou após a guerra, havia literalmente a-
penas uma dúzia. Em 2007, um total de 
180 bóis-cavalos foram reintroduzidos no 
parque. Os bóis-cavalos estão a adaptar-se 
muito bem e os seus números estão a cres-
cer rapidamente. Este ano foram contados 
1.525 bóis-cavalos durante a contagem 
aérea da fauna bravia. Eles estão princi-
palmente concentrados na parte sudoeste 
do parque. 
 

Marabus 
Durante a contagem aérea da fau-

na bravia deste ano, também foi documen-
tada a presença de grous-coroados (162 
em 2022), jabirus (82) e calaus-de-solo 
(238). Estas aves de grande porte estão 
geralmente sob alguma pressão na África 
Austral. Os marabus são uma visão co-
mum em muitos parques nacionais na Á-
frica Austral e é uma espécie considerada 
‘Menos Preocupante’ conforme categori-
zada pela União Internacional para a Con-
servação da Natureza. No entanto, não se 
está a reproduzir em grande número na 
sub-região. Em vez disso, a África Austral 
forma uma “bacia” para os marabus que 
se dispersam para o sul das grandes coló-
nias de reprodução em países como o U-
ganda. Este ano, foi contado um total de 
432 ninhos activos de marabus no Parque 
Nacional da Gorongosa. Esta é a maior 
colónia de reprodução conhecida e docu-
mentada na África Austral e  vem  aumen- 

 
tando de tamanho anualmente desde que 
foi monitorada pela primeira vez em 
2016, quando apenas 32 ninhos foram 
contados. 
 

Hipopótamos 
O hipopótamo é uma espécie 

que foi quase totalmente dizimada pela 
guerra. Na década de 1960, a população 
de hipopótamos era de cerca de 3.500. No 
ano 2000, havia menos de 100. Desde en-
tão, a população de hipopótamos tem vin- 

Floresta Fóssil de Tete destacada entre 
os 100 Primeiros Geossítios do Mundo 

 Estes troncos fósseis que atingem 
até 30 metros de comprimento sendo que 
alguns em posição de vida têm cerca de 
250 milhões de anos (idade Pérmica) e que 
permitem inferir sobre o clima, a fauna e a 
flora tendo em conta a escala geológica 
bem como para a previsão de futuras mu-
danças climáticas. A proposta foi subme-
tida pelo Ministério dos Recursos Mine-
rais, através do Museu Nacional de Geolo-
gia, em parceria com a Universidade Pún-
guè, Universidade de Witswatersrand na 
África do Sul e do Instituto Geológico e 
Mineiro da Espanha.  

 

O feito inédito coloca Moçambi-
que na rota do mundo, esperando-se que 
venha atrair diversos investigadores e tu-
ristas mundiais, promovendo, deste modo, 
o desenvolvimento sócio-económico e 
cultural, sustentável dos distritos onde ela 
ocorre, da província e do país em geral.■ 
(Redacção/ Agências) 

Tete (O Autarca) – A Floresta 
Fóssil de Tete, localizada nos distritos de 
Cahora Bassa e Mágoè, foi recentemente 
designada para Os 100 Primeiros Geossí-
tios Mundiais pela União Internacional 
para as Ciências Geológicas (IUGS), a-
través de um projecto financiado  pela U-
NESCO. Esta designação foi feita duran-
te o 60°aniversário desta instituição, rea-
lizado em Zumaia, Costa Basca, na Es-
panha.  

 

Ela foi seleccionada num uni-
verso de 181 geossítios de 56 países do 
mundo. Com esta designação ela se torna 
o primeiro Património Geológico Mun-
dial de Moçambique. A Floresta Fóssil de 
Tete tem um grande potencial científico, 
didático e turístico, e é composto por 
troncos fósseis bem preservados, com es-
truturas internas notavelmente bem pre-
servadas sendo que alguns são espécies 
únicas para a ciência.  

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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https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Paulo R. Vilanculo (*) 

As safras perdidas 
 

 

 

Agricultura é a prática do cultivo de plantas e gado. Des-
de dos tempos da recolecção, no que diz os primeiros hominí-
deos, o Homo erectus já dispunha de capacidades psíquicas e téc-
nicas para ser um agricultor eficaz na exploração directa da natu-
reza selvagem. Olhando para o tempo longínquo de 1886, o go-
vernador da província ultramarina, Augusto Castilho, emitiu 
uma portaria provincial regulando a cobrança do “mussoco” um 
imposto que, se não pago em produtos era por trabalho, iniciando 
desta forma a organização de grandes plantações de coqueiros, 
sisal e cana de açúcar. Por volta de 1870, o governo colonial in-
teressado na produção agrícola, em detrimento do negócio de 
venda de moçambicanos no tráfico de escravos e marfim, incitou 
o estabelecimento em Moçambique de companhias agrícolas eu-
ropeas que induziram e esforçaram os camponeses a cultivarem 
produtos tais como: amendoim, gergelim e copra, produtos muito 
procurados nas indústrias de óleo alimentar, sabões, etc, inicial-
mente comercializados pelos prazeiros.  

O “Comissário Régio” em 1890, António Enes, na sua 
revisão do Código de Trabalho Rural, o camponês perdeu a op-
ção de pagar o “mussoco” em produtos ficando obrigado ao tra-
balho rural nos prazos dos colonos. Desde então, o crescimento 
galopante feudal dos fazendeiros para companhias. Podemos as-
sinalar as companhias majestáticas: a Companhia de Moçambi-
que e a Companhia do Niassa e, as companhias arrendatárias: 
“Oost Afrikaansche Handelshuis” holandesa com sucursal em 
Sena no cultivo de amendoim; a Companhia da Zambézia mais 
tarde arrendada por Carl Wiese; a “farinha & Filhos fundada por 
Baltazar Farinha que deu origem a Companhia do Boror assegu-
rando o controlo do território que hoje abrange Lugela, Mocuba 
e Namacura, na Província da Zambézia; a Société du Madal de 
Gonzaga, Bovay e Cª; a Empresa Agrícola de Lugela e a Sena 
Sugar Estates. Desta forma Moçambique transitou da agricultura 
somente de sustento para agricultura de comércio. Porquê que o 
desenvolvimento agrário em Moçambique ficou descontinuado?  

A independência proporcionou aos colonos irem embo-
ra levando consigo a sua Bandeira deixando as terras férteis. 
Desde a ascensão à independência em 1975 até 1986 o primeiro 
Governo de Moçambique definiu a Agricultura como base de de-
senvolvimento do país e do seu povo. Após a morte do Primeiro 
Presidente, seguiram-se os anos de Reabilitação económica um 
processo que remeteu para segundo plano a aposta da agricultura 
impondo no centro das atenções a economia do Mercado e, re-
cordando-nos da governação precursora, percebemos que ela foi 
marcada por uma burguesia selvagem na sua macro ideia dos 7 
milhões alocado (?) numa política pouco clara de investimento 
para o desenvolvimento dos distritos na luta contra a pobreza ab-
soluta. 

Porquê as investigações e descobertas são remetidos ao 
esquecimento e arquivados em gavetas e gabinetes? Na análise 
de Lateiro Salvador de Sousa do Instituto Superior Politécnico 
de Gaza (ISPG) sobre alternativas para  a  gestão  de  cheias  com 

vista a bons rendimentos agrícolas nos 4 postos administrativos 
do distrito de Chókwè localizado na sub-bacia do Baixo Limpo-
po, uma região que é vulnerável a eventos extremos de cheias de 
origem fluvial, um estudo centrado na redução das alturas hidro-
métricas no leito, de modo a gerir de forma sustentável os cau-
dais de cheias, tendo em conta a fisiografia da bacia. Na história 
das cheias em Moçambique, no distrito de Chókwè foram regis-
tados 5 casos de cheias extremas que causaram danos aos seus 
habitantes, sendo mais marcantes as de 2000 e as de 2013, que 
atingiram altos níveis de carga hidráulica no rio. A análise foi 
feita através de uma simulação baseada nos níveis de alerta da 
bacia obtidos da DNA e ARA-Sul. Dentre várias medidas, foram 
seleccionadas 3 que se adéquam à situação do distrito, a saber: 
afastamento do dique de protecção, construção de um canal de 
desvio e de uma bacia de retenção. Os resultados desta análise, 
ilustrados em termos de redução da área de inundação nos postos 
administrativos em alusão, mostram uma média de redução má-
xima de 23% para a cidade de Chókwè, 18.5% para o Posto Ad-
ministrativo de Chilembene, 18.3% para o de Lionde e 6.4% para 
o de Macarretane. 

 

O estudo sobre Biofortificação de milho em Moçambi-
que de Constantino Tomás Senete, do Instituto de Investigação 
Agrária de Moçambique (IIAM), advoga que “a dieta moçambi-
cana é composta basicamente de mandioca e milho acompanha-
dos de vegetais que fornecem pouca quantidade de nutrientes es-
senciais o que faz com que a prevalência de desnutrição seja de 
38%, sendo a desnutrição crônica com 44% para menores de cin-
co anos. O milho contribui com 15-40% na dieta das famílias 
moçambicanas que vivem fora da cidade capital. Foi determina-
do o desempenho nutricional e agronômico que culminou com a 
libertação de variedades”. O autor refere que diverso germoplas-
ma foi criado e avaliado pelo IIAM envolvendo genótipos de mi-
lho de alta qualidade protéica(QPM), milho provitamina A e mi-
lho normal, adaptados às condições agroecológicas de Moçam-
bique. O incremento do valor nutricional de alimentos base, co-
mo o milho pode contribuir significativamente na melhoria do 
estado nutricional da população. 

 

Porquê as universidades e centros de pesquisas das áreas 
não são chamados para contribuir nas soluções dos problemas e 
desenho das políticas para alavancar a agricultura em Moçambi-
que? São metamorfoses de um País que apenas almeja resulta-
dos. Se reconhecermos que: a OPERAÇÃO PRODUÇÃO, MO-
ZAGRIUS, AGRIPROFOCUS, PARPA, SUSTENTA, etc, são 
safras perdidas, temos que admitir que a agricultura em Moçam-
bique nunca produziu o suficiente nas quantidades desejadas, 
desde dos tempos remotos, sendo necessário preparar e organizar 
novas políticas que visam contribuir no desenvolvimento da a-
gricultura e segurança alimentar em Moçambique.■  

 
* (Doutorando em Inovação Curricular, Especialista 

em Educação, Assistente Universitário e Licenciado em 
Filosofia) 
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93 mil crianças estão a ser reintegradas na educação 
em Cabo Delgado 
 Maputo (O Autarca) – Perto de 
93 mil crianças afectadas pelo conflito ar-
mado em Cabo Delgado vão beneficiar de 
serviços de educação, protecção e acções 
de redução de risco de desastres naturais, 
graças à iniciativa Aprendizagem Segura 
e Inclusiva (SAIL), recentemente lançada 
e a decorrer até Maio de 2024 naquela 
província. Trata-se de um projecto imple-
mentado pela Save the Children em Mo-
çambique, em parceria com a Associação 
Progresso, a Humanity & Inclusion e a 
Mentor Initiative, com fundos da União 
Europeia   através   da  Direcção-Geral  da  

 
 

Protecção Civil e da Operações de Ajuda 
Humanitária. 

 

O projecto é um contributo para 
os diferentes esforços que visam assegu-
rar que milhares de crianças que viram os 
seus estudos interrompidos devido ao con-
flito tenham a oportunidade de retornar às 
aulas num ambiente seguro e sem discri-
minação, incluindo crianças deslocadas e 
das comunidades acolhedoras. Especial a-
tenção será dada às raparigas, crianças 
com deficiência, crianças fora da escola e 
em risco de desistência – nomeadamente 
por estarem envolvidas em uniões prema-
turas, trabalho infantil ou devido a gravi-
dez precoce. Esta empreitada prevê trans-
ferência de valores monetários para as 
crianças mais necessitadas e suas famílias.  

Uma auscultação às crianças des-
locadas de Cabo Delgado feita naquela 
província e em Nampula mostra que as 
crianças que ficaram sem estudar tinham 
vontade de regressar à escola, mas enfren-
tavam diversas barreiras. Entra elas, a dis-
tância entre casa e escola, a plena inclusão 
nas turmas (com registo nas listas de tur-
mas para que possam responder à chama-
da), e ausência de uniforme e material es-
colar. 

Os dados mais recentes apontam 
para a existência de 946,5082 deslocados 
internos devido ao conficto em Cabo Del-
gado, dos quais se estima que metade se-
jam crianças.■ (Redacção) 

SG da FRELIMO participa em 
Espanha no 26º Congresso da 
Internacional Socialista 
 Maputo (O Autarca) – Decorre 
de 25 a 27 de Novembro corrente, em Es-
panha, o vigésimo sexto Congresso da In-
ternacional Socialista (IS). 

 

Fundada em 1951 e tendo a sua 
sede em Londres (Inglaterra), a Interna-
cional Socialista é uma organização polí-
tica que congrega actualmente 160 parti-
dos de mais de 100 países de todo mundo, 
evidenciando-se como uma das maiores 
organizações partidárias em atividade. O 
Partido FRELIMO é membro de pleno di-
reito, tendo sido admitido ao movimento 
em 1999. Os partidos do Japão Social De-
mocrata (SDP), Socialista Operário da Es-
panha (PSOE), e Social-Democrata da 
Áustria foram os pioneiros, com registo 
de adesão no ano da fundação, em 1951 

 

A FRELIMO participa do con-
gresso com uma delegação chefiada pelo 
seu Secretário Geral, Roque Silva. 

 
De entre outros pontos da agen-

da do congresso, destaca-se a eleição do 
Presidente da Organização actualmente 
presidida por Geórgios Papandréu, um 
sociólogo e político grego, tendo como 
vice-presidentes o português Carlos Cé-
sar e o brasileiro Carlos Lupi.  

 

A IS é uma organização interna-
cional que busca a divulgação e imple-
mentação do socialismo democrático a-
través da união de partidos políticos so-
cial-democratas, socialistas e trabalhis-
tas.■ 
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