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Reserva Especial de Maputo conta com uma nova estância turística

Com um total de trinta trabalhadores dos
quais vinte e nove são membros da comunidade, foi inaugurado, esta segunda-feira,
30 de Outubro, pelo Ministro da Cultura
e Turismo, o Empreendimento de Ecoturismo Anvil Bay Chemucane Lodge,
localizado na Ponta Chemucane dentro
da Reserva Especial de Maputo, no Distrito de Matutuine, Província de Maputo.
O empreendimento tem doze casas e está
orçado em 2.5 milhões de dólares americanos. Deste montante, 1.5 milhões de dólares
foram desembolsados pela Bell Foundation em representação do sector privado,
enquanto que um milhão de dólares foi desembolsado pela comunidade. A comuni-

dade teve o apoio do Governo de Moçambique
no valor de 500 mil dólares e os restantes 500
mil foram obtidos por empréstimo, sem juros,
da African Safari Lodge e que deverão ser pagos num período de 10 anos a partir de 2018.
A inauguração do Anvil Bay acontece sete anos
depois de o Governo moçambicano ter assinado com a Associação Comunitária Ahi Zameni Chemucane um Contrato de Concessão
válido por 50 anos, para o desevolvimento do
Eco-Lodge em parceria com o sector privado.
Com efeito, a Associação Comunitária
Ahi Zameni Chemucane estabeleceu
uma parceria com a Bell Foundation por
um período de 25 anos, findo o qual a

associação será responsável por gerir na totalidade o empreendimento.
Enquanto isso, as partes acordaram
repartir os lucros, sendo 40% para a comunidade e 60% para o sector privado,
para além de que em cada turista hospedado no lodge, seis dólares deverão entrar para os cofres da comunidade.
O Ministro da Cultura e Turismo, Silva
Dunduro, considera que a entrada em funcionamento da estância turística é sinal
inequívoco do cumprimento dos objectivos do Governo que é tornar o turismo numa actividade de inclusão social e
que permita a participação das comunidades locais no desenvolvimento do país.
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