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Gorongosa atinge 
“chapa mil” de elefantes 
A reabilitação do Parque Na-
cional da Gorongosa (PNG), 
no Centro de Moçambique, 
permitiu elevar de 200 para 
mil o número de elefantes 
neste local, mas a guerra 
civil deixou marcas, tanto 
na fisionomia como no com-
portamento dos animais, 
disse uma cientista.
“Dos 200 elefantes - se ca-
lhar nem 200 - que sobre-
viveram à (…) guerra civil, 
agora eu digo com confian-
ça que temos cerca de mil 
elefantes na Gorongosa. 
(…) Contudo, não é...
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Gorongosa atinge “chapa mil” de elefantes 

em entrevista à Lusa a pro-
pósito da sua intervenção no 
National Geographic Summit 
2022, que decorreu esta ter-
ça-feira em Lisboa.
Gonçalves disse, no entan-
to, que o impacto da guerra 
ainda se nota: “Numa gran-
de percentagem dos ele-
fantes da Gorongosa [cerca 
de 33%], as fêmeas não 
têm presas. Isso é devido à 
selecção” que foi feita pela 
caça furtiva, em que os ele-
fantes com maiores presas 
eram mortos por causa do 
marfim.
A jovem cientista explicou 
que em qualquer população 
há sempre uma pequena 
percentagem de indivíduos 
que não tem presas, mas na 
Gorongosa esses foram os 
que sobreviveram a anos de 
matança, e são os que se es-
tão a reproduzir.
“Isso mostra o quanto a ac-
ção humana pode, não só 
mudar o aspecto de uma es-cto de uma es-
pécie, mas também o com-
portamento”, disse a eco-
logista, recordando que os 
paquidermes da Gorongosa 
“são famosos por causa do 

A reabilitação do Parque Na-
cional da Gorongosa (PNG), 
no Centro de Moçambique, 
permitiu elevar de 200 para 
mil o número de elefantes 
neste local, mas a guerra ci-
vil deixou marcas, tanto na 
fisionomia como no compor-
tamento dos animais, disse 
uma cientista.
“Dos 200 elefantes - se ca-
lhar nem 200 - que sobre-
viveram à (…) guerra civil, 
agora eu digo com confiança 
que temos cerca de mil ele-
fantes na Gorongosa. (…) 
Contudo, não é só um núme-
ro, mas nós ainda notamos 
grandes marcas do passado, 
no seu comportamento, na 
fisionomia”, disse à Lusa a 
ecologista Dominique Gon-
çalves, que lidera o Elephant 
Ecology Project no Parque 
Nacional da Gorongosa.
A população de elefantes 
na Gorongosa caiu de 2.500 
para cerca de 200 animais 
devido à guerra civil em Mo-
çambique, que durou entre 
1976 e 1992, mas desde en-
tão o número de elefantes 
quintuplicou, segundo os 
números da investigadora, 

também com as comunida-
des residentes em torno do 
parque, que estão “a ajudar 
muito a proteger esses ele-
fantes”.
Com uma área de cerca de 
4.067 quilómetros quadra-
dos, o Parque Nacional da 
Gorongosa já albergou uma 
das mais densas populações 
de vida selvagem de toda a 
África, incluindo carnívoros, 
herbívoros e mais de 500 es-
pécies de aves, mas a guerra 
civil no país fez desaparecer 
95% dos mamíferos de gran-
de porte e os ecossistemas 
foram alvo de forte pressão.
Localiza-se na província de 
Sofala, na extremidade Sul 
do Vale do Rift do Leste afri-
cano, com uma área de cerca 
de 4.000 quilómetros qua-
drados.
A Fundação Carr, criada pelo 
norte-americano Gregory 
Carr, aliou-se ao Governo de 
Moçambique para proteger o 
parque e, em 2008, assinou 
um contrato de gestão con-
junta por 20 anos, entretan-
to prolongado por mais 25, 
comprometendo-se então a 
um investimento de USD 40 
milhões.
Dominique Gonçalves, que 
em 2015 aderiu como in-
vestigadora ao Elephant 
Ecology Project, o qual agora 
lidera, foi uma das oradoras 
da 4.ª National Geographic 
Summit, sob o mote “Um 
dia para mudar os próxi-
mos”, que levou a Lisboa 
“exploradores que usam o 
poder da ciência, da explo-
ração, da investigação e do 
‘storytelling’ para divulgar 
e proteger as maravilhas do 
planeta Terra”, segundo a 
organização.

comportamento, que alguns 
chamam agressivo”, mas 
que Gonçalves prefere cha-
mar “protector”.
Os elefantes da Gorongosa 
são muito menos tolerantes 
a pessoas a veículos do que 
os animais de outros par-
ques naturais. Reagem com 
fuga ou ataque, enquanto 
noutros lugares continuam 
a sua vida sem reagir aos tu-
ristas, explicou.
Dominique Gonçalves lem-
brou que o Parque Nacional 
da Gorongosa é uma excep-
ção à tendência global de 
declínio das populações de 
elefantes.
No ano passado, o elefante 
africano da floresta foi lis-
tado como criticamente em 
perigo e o elefante da sava-
na africana como em perigo 
na Lista Vermelha de Espé-
cies Ameaçadas da União In-
ternacional para a Conserva-
ção da Natureza.
A especialista justificou este 
êxito, não só com o projeto 
de restauração do parque 
em curso desde 2008, quan-
do o Governo de Maputo se 
uniu à Fundação Carr, mas 

O Parque Nacional da Gorongosa é uma excepção à tendência global de declínio das 
populações de elefantes
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O ministro das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH), Carlos 
Mesquita, referiu serem ne-
cessários cerca de oito mil 

milhões de meticais para a 
reabilitação e reconstrução 
de, aproximadamente, 8.800 
quilómetros de estradas, 23 
pontes, 14 passagens hi-
dráulicas e três drifts dani-
ficados na presente época 
chuvosa, no País.
O governante fez este pro-
nunciamento durante a 
abertura do Primeiro Con-
selho de Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos, 
ocorrido, segunda-feira, 30 
de Maio, em Maputo, com o 
objectivo de discutir e obter 
subsídios de entidades e in-
dividualidades especializa-
das em matérias de projec-
to, construção, fiscalização 
e manutenção de estradas e 
pontes.
Na sua intervenção, o mi-
nistro referiu que Moçambi-
que é propenso à ocorrên-
cia de desastres naturais, 
com maior destaque para 
as cheias que ocorrem com 
maior frequência nas bacias 
de Maputo, Umbelúzi, Inco-
máti, Limpopo, Save, Búzi, 
Púngoè, Zambeze, Licungo 
e Messalo, causando um im-
pacto negativo no desenvol-
vimento socioeconómico do 
País, devido à perda de vidas 

Mesquita quer oito 
mil milhões de meticais 
para diversas obras

Moçambique 
é propenso à 

ocorrência de 
desastres naturais, 
com maior destaque 
para as cheias que 

ocorrem com maior 
frequência nas 

bacias de Maputo, 
Umbelúzi, Incomáti, 
Limpopo, Save, Búzi, 
Púngoè, Zambeze, 

Licungo e Messalo, 
causando um 

impacto negativo no 
desenvolvimento 

socioeconómico do 
País, devido à perda 

de vidas humanas 
e destruição de 

infra-estruturas

humanas e destruição de in-
fra-estruturas.
“Esta situação leva-nos à ne-
cessidade de reflectir sobre 
os pressupostos para a con-
cepção, dimensionamento, 
construção e manutenção 
das infra-estruturas rodovi-
árias e outras, tomando em 
consideração as últimas va-
riáveis climáticas, incluindo 
as projecções para os pró-
ximos tempos” explicou o 
ministro.

Estradas resilientes
Num outro desenvolvimen-
to, o governante exortou ao 
Conselho do MOPHRH e con-
vidados para a necessidade 
de se garantir que as novas 
estradas sejam mais resi-
lientes aos efeitos das mu-
danças climáticas, incluindo 
a mobilização de recursos 
com vista à manutenção de 
estradas e o incremento do 
seu período de vida útil.

Nesta área, o Governo pers-
pectiva a efectivação de 
projecto de construção das 
barragens de Megaruma, em 
Cabo Delgado, Mugeba, na 
Zambézia, Mapai, em Gaza e 
Moamba Major, em Maputo, 
que de forma combinada irão 
resultar numa capacidade de 
armazenamento de mais de 
nove mil milhões de metros 
cúbicos, concluiu o ministro.
Importa referir que estive-
ram presentes neste primei-
ro Conselho, a vice-ministra 
do sector, Cecília Chamu-
tota, antigos ministros do 
MOPHRH, quadros seniores 
do sector das Obras Públi-
cas, parceiros de desenvol-
vimento, instituições aca-
démicas, antigos dirigentes, 
organizações da sociedade 
civil e especialistas em mu-
danças climáticas e concep-
ção de projectos de estradas 
e pontes.

Redactor
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Cerca de 80% do ano lecti-
vo de 2020 para alunos das 
classes sem exames, bem 
como para jovens e adultos 
ficaram afectados com o en-
cerramento das escolas por 
causa da pandemia da co-
vid-19 em Moçambique.
No ano seguinte, escolas em 
áreas de alto risco foram fe-
chadas de 19 de Julho a 27 
de Agosto, ou 30 dias lecti-
vos. Isso representa 18,7% 
do ano lectivo, afectando 
18% do total de alunos do 
ensino primário e secundá-
rio, de acordo com dados do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) Mo-
çambique.
Os dados foram tornados 
públicos pelo UNICEF no 
contexto da ‘Quinzena da 
Criança’, que arranca hoje e 
termina no dia 16 de Junho, 
Dia da Criança Africana, um 
dia instituído pela Organi-

zação da União Africana, em 
1991.
Lucas Mangrasse, vice-mi-
nistro do Género, Criança e 
Acção Social, é quem está 
hoje na cidade de Tete para 
presidir as cerimónias cen-
trais da celebração desta 
efeméride este ano sob o 
lema “A Paz reside no Sorri-
so de uma Criança”. 
Na óptica do UNICEF, com 
este lema a ideia é salientar 
a importância de aborda-
gens centradas na criança, 
orientadas para soluções 
e para parcerias, que colo-
quem a participação signifi-
cativa de crianças e jovens 
à frente e no centro, criando 
um espaço para colaboração 
intergeracional.  
“O impacto da Covid-19 nas 
crianças dos últimos dois 
anos tem sido enorme. As 
crianças perderam o aces-
so à aprendizagem, foram 

Garantir o regresso 
das crianças à escola 
em seguarança 

afastadas dos seus amigos 
e professores e, em muitos 
casos, experimentaram de-
safios com perda de apren-
dizagem e de saúde mental. 
Agora é o momento de ga-
rantir que cada criança seja 
capaz de regressar à escola 
em segurança e de receber o 
apoio de que necessita para 
recuperar dos desafios que 
enfrentou”, declarou Maria 
Luisa Fornara, Representante 
do UNICEF em Moçambique.
Fornara destacou os seguin-
tes argumentos para defen-
der a sua tese:
- Quando as crianças não são 
capazes de interagir directa-
mente com os seus profes-
sores e os seus pares, a sua 
aprendizagem sofre. 
- Quando não são capazes de 
interagir com os seus profes-
sores e pares, a sua perda de 
aprendizagem pode tornar-
-se permanente.
- Quando as crianças estão 
isoladas das suas redes so-
ciais, dos muitos outros ser-
viços que podem ser pres-
tados pelas escolas, estão 
em maior risco de violência 
e negligência em casa e po-
dem perder o acesso à nutri-
ção, saúde e outros serviços.

O impacto da 
Covid-19 nas 
crianças dos 

últimos dois anos 
tem sido enorme. As 
crianças perderam 

o acesso à 
aprendizagem, 

foram afastadas 
dos seus amigos e 
professores e, em 

muitos casos, 
experimentaram 

desafios com perda 
de aprendizagem e 
de saúde mental. 

Agora é o momento 
de garantir que 

cada criança seja 
capaz de regressar 

à escola em 
segurança e de re-

ceber o apoio de que 
necessita para re-
cuperar dos desa-
fios que enfrentou
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Maria Luísa Fornara, representante do UNICEF Moçambique



redactor • junho 2022

5

opinião

frase
Deus é negra e por uma razão simples: se o ser humano 
foi feito à imagem e semelhança de Deus, então Deus, 
desculpe, é muito parecido comigo. É negra e é mulher
– Paulina Chiziane 

Em finais dos anos 50, prin-
cípio dos anos 60, houve um 
pedagogo que revolucionou 
o ensino no então distrito de 
Inhambane. 
Chamava-se, se bem me 
lembro, João Manuel Paixão. 
Estou seguro de que é pai da 
deputada da FRELIMO Tel-
mina (Paixão) Pereira. 
Recebia os livros de História, 
Geografia e outros que tais e 
tratava logo de lhes alterar 
os conteúdos específicos 
dando-lhes um cunho ver-
dadeiramente moçambica-
no. Era português, mas sabia 
que ensinar é pôr o aluno a 
identificar-se com a sua re-

alidade histórica e cultural. 
Para ele, que interesse ti-
nha pôr os alunos em Mo-
çambique a falar dos rios 
Voga, Mondego, Alentejo, 
ou da Serra da Estrela se era 
mais importante fazer-lhes 
conhecer os rios Incomati, 
Zambeze, ou da cadeia dos 
Libombos, de Chimanimane, 
Serra Mapé, do Lago Niassa?
Então tocou a rasgar aquelas 
páginas para as substituir 
por as da sua própria lavra, 
reflectindo Moçambique 
nos seus conteúdos. Foi des-
coberto e foi expulso, sendo 
depois convidado a servir 
o ensino na Igreja Metodis-

Livros, erros e erratas

ta Episcopal, em Cambine, 
Morrumbene. Não eram er-
ros contidos nos livros e não 
foram erratas que ele produ-
ziu, mas sim páginas inteiras 
que ele, sozinho, substituiu. 
E a minha pergunta é: como 
é que um português de gema 
lutou para que fôssemos e 
nos sentíssemos moçam-
bicanos, e agora, quase 50 

anos depois de proclamar-
mos a nossa Independência, 
e com um crivo de dezenas 
de pessoas e instituições, 
produzimos livros para en-
sinar as nossas crianças a 
serem ocidentais e até a as-
similar que não fomos colo-
nizados?
Dá que pensar!

LUÍS LOFORTE
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RAULINA TAIMO, 
Correspondente na África do Sul

Mecanismo de Economia Circular para África
O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento lançou o seu pri-
meiro Mecanismo de Economia Circular para África durante os 
seus Encontros Anuais 2022. 
A economia circular é um modelo de produção e consumo que 
envolve a partilha, aluguer, reutilização, reparação, renovação 
e reciclagem dos materiais e produtos existentes, durante o 
maior tempo possível.
O fundo fiduciário de multidoadores funcionará durante um perí-
odo de cinco anos. Receberá um apoio inicial de 4 milhões de euros 
do Governo da Finlândia e do Fundo Nórdico de Desenvolvimento. 
 
Gazprom suspende entregas de gás à Holanda
A companhia de gás russa Gazprom anunciou que suspendeu 
as entregas de gás à empresa distribuidora holandesa GasTerra 
devido a sua recusa em pagar em rublos.
“A Gazprom interrompeu completamente as suas entregas de 
gás à GasTerra B.V. [nos Países Baixos] devido a sua recusa em 
fazer os pagamentos em rublos”, anunciou, esta terça-feira, a gi-
gante russa num comunicado divulgado na rede social Telegram.
Em resposta às sanções impostas pela União Europeia (UE) pela 
operação militar especial russa na Ucrânia iniciada em 24 de Fe-
vereiro, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, exigiu que os com-
pradores de gás russo de países “hostis” paguem em rublos, sob 
pena de serem privados do fornecimento do produto, apesar dos 
contratos firmados preverem pagamentos em euros ou dólares.
O grupo GasTerra recusou tal medida e exigiu o cumprimento das obri-
gações contratuais, observando que os pagamentos em rublos apre-
sentam “um risco de violação das sanções estabelecidas pela EU”

Novo máximo de inflação na zona euro
A taxa de inflação homóloga atingiu um novo máximo de 8,1% em 
Maio, segundo uma estimativa rápida divulgada pelo Eurostat.
A taxa de inflação homóloga de Maio compara-se com os 7,4% 
de Abril e a subida deve-se, principalmente, ao aumento dos 
preços da energia (39,2%), seguindo-se o sector da alimenta-
ção, álcool e tabaco (7,5%), o dos bens industriais não energé-
ticos (4,2%) e o dos serviços (3,5%).
De acordo com o serviço estatístico comunitário, entre os 19 países 
do euro, a maior subida homóloga da inflação foi registada na Es-
tónia (20,1%), seguida da Lituânia (18,5%) e da Letónia (16,4%).
Malta (5,6%), França (5,8%) e Finlândia (7,1%) apresentaram 
as menores taxas de inflação anual, em Maio.

Primeiro cargueiro zarpou de Mariupol
Rússia permitiu esta terça-feira a saída do primeiro cargueiro da 
cidade portuária de Mariupol, ocupada pelas tropas de Moscovo.
O anúncio desta operação foi feito esta terça-feira pelo dirigen-
te separatista pró russo, Denis Pouchiline.
Trata-se de um navio que transporta metal e que ruma para Ros-
tov, na Rússia.
“Hoje, 2.500 toneladas de chapas laminadas deixaram o porto 
de Mariupol. O navio dirige-se para Rostov”, escreveu o chefe 
dos separatistas pró russos de Donetsk, na rede de mensagens 
Telegram.
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