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Assunto : Arrancam obras de construção da Ponte-  
                   Cais para ligar Quissanga a Ilha do Ibo  
 
 
A Governadora da Província de Cabo Delgado, Celmira da Silva, procedeu 
sexta-feira, 28 de Outubro de 2016, ao lançamento da primeira pedra para a 
construção da Ponte-Cais de Tandanhangue. 
 
A referida Ponte Cais  localiza-se no Parque Nacional das Quirimbas, Distrito 
de Quissanga, Província de Cabo Delgado, e servirá para a atracagem das 
embarcações que estabelecem ligações entre Quissanga e o vizinho Distrito 
do Ibo. 
 
O projecto de construção da Ponte-Cais será composto por uma plataforma 
de madeira horizontal de 263 m de comprimento por 1,90 m de largura, a ser 
construída mediante pranchas de pavimento de madeira, as quais vão apoiar-
se sobre uma estrutura de madeira, formada por vigas e travamentos, com 14 
escadas verticais num só lado do dique e degraus horizontais para um melhor 
acesso das 3 plataformas do dique pelos barcos. 
 

Aquele projecto terá impactos sociais significativos uma vez que vai reduzir o 

risco de acidentes ao embarcar e desembarcar das populações incluindo 

manuseamento de mercadorias contribuindo desta forma para o crescimento 

económico e social dos distritos de Quissanga e Ibo, através da geração de 

empregos e melhoria da disponibilidade de produtos e serviços, assim como 

constitui um contributo valioso para o desenvolvimento do turismo. 

 



 

Os potenciais impactos ambientais e sociais identificados neste projecto 

serão controlados através de medidas de mitigação e manutenção da 

integridade do habitat natural em torno da instalação da Ponte-Cais de 

Tandanhangue assim como o corte das árvores de mangal ou remoção de 

espécies protegidas que deverá ser evitado ao máximo possível. 
 
A Obra orçada em 38.815.555,10 de meticais e com uma duração de 10 
meses, insere-se na implementação do projecto Áreas de Conservação de 
Moçambique para Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável (MozBio) 
cujo objectivo é aumentar a gestão efectiva das áreas de conservação e 
melhorar as condições de vida das comunidades dentro e em volta das áreas 
de conservação.  
 
 
O MozBio é um projecto implementado pela Administração Nacional das 
Áreas de Conservação e é financiado pelo Banco Mundial (BIRD) para o 
período de 2015 a 2018. Ao longo deste período prevê-se que beneficie 
directamente mais de 2.400 famílias, no Parque Nacional das Quirimbas nas 
várias acções em curso, com destaque para as populações carenciadas que 
vivem no interior e ao redor desta área de conservação. 

 

Maputo, 24 de Outubro de 2016 

O Departamento de Comunicação e Marketing 
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