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Chimanimani

escubra uma jóia escondida, selvagem e pouco conhecida
embora relativamente acessível. Existe algo para todos em
Chimanimani, desde o aventureiro que gosta de desafios

aos casais que procuram uma noite romântica na floresta. A sua
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A nível global, os governos, ONGs e os gestores de áreas de conservação
enfrentam desafios para conseguir financiar a protecção dos habitats e espécies e,
ao mesmo tempo, garantir que as comunidades locais se beneficiem das áreas de
conservação.
O turismo baseado na natureza, surge como uma das soluções para resolver
este dilema. Ao promover a vida selvagem e os espaços naturais como atracções,
os países podem preservar os ecossistemas e gerar empregos para as populações
que vivem mais próximo das áreas de conservação. O turismo é uma indústria
prioritária para o Governo de Moçambique e o Estado está empenhado em criar
oportunidades que ajudem a dinamizar e expandir o seu desenvolvimento. O sector
do turismo empregava antes da pandemia do COVID-19 – directa e indirectamente
– cerca de 280 000 pessoas, com contribuição de 3% ao PIB, e com um enorme
potencial para crescimento.
Esta brochura partilha as principais oportunidades de investimento no turismo no
Parque Nacional de Chimanimani, considerando as opções tangíveis de alojamento e
actividades ecoturísticas, que oferecem retornos comerciais enquanto que, ao mesmo
tempo se protege a excepcional biodiversidade desta área de conservação.

localização remota transmite aos visitantes uma sensação de conexão
profunda com a natureza. Chimanimani é a porta de entrada para
algumas das paisagens mais selvagens e rústicas de Moçambique,
incluindo o pico mais alto do país, o Monte Binga, que atinge 2 436m
acima do nível do mar. Fazendo fronteira com o Zimbabwe, o Parque
é parte da Área de Conservação Transfronteiriça de Chimanimani e
possui um património cultural rico – a comunidade local é a guardiã
de pinturas rupestres e das antigas tradições. A área é relativamente
pouco estudada e de grande interesse para cientistas e pesquisadores.
O Parque protege as pradarias e a vegetação de altitude nas
montanhas, abriga pelo menos 73 espécies de plantas que não se
podem encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Este destino è
celebrado pelas suas cascatas cristalinas, florestas exuberantes e as
cavernas de quartzito mais profundas da África.

ATRACÇÃO EXCLUSIVA: Paisagens naturais
de montanha fascinantes, pinturas rupestres
e tradições antigas.

CONTEXTO Criada em 2003, com 655km2,
como Reserva Nacional. Em reconhecimento
da sua rica biodiversidade, em 2020 a sua
categoria foi elevada para Parque Nacional.
PAISAGEM E HABITAT Florestas virgens,
afro-montanhosas e sempre-verdes, cascatas,
rios, pradarias montanhosas, cavernas de
quartzito e minerais, e espécies de plantas
endémicas.
VIDA SELVAGEM O Parque é habitat para
populações de elefantes, macaco simango,
elandes, pala palas, pivas, facoceros,
borboletas, répteis, e várias espécies endêmicas
de aves (como o pisco de swynnerton), e
o sapo-da-caverna criticamente ameaçado de
extinção (arthroleptis troglodytes).
ACESSO Possível por estrada, seja de
Chimoio ou dos aeroportos das Cidades de
Tete e Beira. Existem vôos directos diários de
Maputo a Chimoio (1 hora e 20 minutos).
Alternativamente, viaje por terra através do
cruzamento da fronteira do Zimbabwe em
Machipanda.
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A rica biodiversidade e a preservação das tradições locais, abrem
o Parque Nacional de Chimanimani a um amplo leque de turismo
incluindo o científico, académico, voluntário e educacional
(sigla em inglês, turismo SAVE). O plano de maneio do Parque é
o instrumento orientador que ajuda a garantir que o turismo possa
ser desenvolvido sem colocar em risco os habitats e a biodiversidade
que se pretende proteger. Este instrumento serviu como base para a
identificação das principais oportunidades de investimento no turismo
em Chimanimani que a seguir se apresentam.
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Acampamento MUSSAPA NHAHOMBA

Estrategicamente situado na entrada principal do Parque, a sua
localização à beira do Rio Mussapa garante tranquilidade e acesso
fácil para as florestas de Miombo.
CONCEITO: Máximo de 6 tendas fixas equipadas (12 camas); parque
de campismo com abluções; recepção, restaurante, loja e centro de actividades;
área de serviço/trabalhadores;
CAPACIDADE: 50 camas (tendas fixas e moveis)
ACTIVIDADES: Caminhadas, observação de aves, turismo SAVE, ciclismo de
montanha
Procura-se investidor para desenvolver e operar um acampamento com vista
para o rio Mussapa.
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Acampamento NHABAWA

Localizado no ponto de partida da trilha para o Monte Binga, este local
apresenta um acampamento base atractivo e estratégico para o início das
expedições de escalada e caminhadas. Existem guias de montanha disponíveis e a
comunidade está pronta e disponível para receber visitas.
CONCEITO: Máximo de 6 tendas fixas equipadas (12 camas); parque de
campismo com abluções; recepção, restaurante/loja e centro de actividades;
CAPACIDADE: 40 camas (tendas fixas e moveis)
ACTIVIDADES: caminhadas, escaladas, observação de aves, turismo SAVE,
ciclismo de montanha
Procura-se um concessionário para desenvolver e operar um acampamento
destinado a caminhantes e observadores de aves em particular.

3

Acampamento CHIKUKWA

Situado no extremo Oeste, perto da fronteira com o Zimbabwe e próximo à
escarpa que deu origem ao nome de Chimanimani, à cascata de Mouha e a
pinturas rupestres.
CONCEITO: Máximo de 6 tendas fixas equipadas (12 camas); parque de
campismo com abluções; recepção, restaurante/loja e centro de actividades;
CAPACIDADE: 40 camas (tendas fixas e moveis)
ACTIVIDADES: caminhadas, escaladas, observação de aves, turismo SAVE,
ciclismo de montanha, turismo histórico e cultural
Procura-se um concessionário para desenvolver e operar um acampamento
destinado a caminhantes e observadores de aves em particular.

OPERADORES DE ACTIVIDADES

Existem oportunidades para operadores
de actividades, como parte integrante dos
acampamentos ou por iniciativas separadas,
incluindo:
Trilhas, acampamentos móveis (Fly-Camps),
caminhadas, montanhismo, observação de
aves, interesses botânicos, safaris fotográficos,
canoagem, ciclismo e turismo histórico e
cultural.
Área de planaltos oferece caminhadas
desafiadoras e algumas escaladas. Grande
potencial para rotas de ciclismo de montanha,
passeios a cavalo e canoagem, bem como cursos
organizados e actividades de formação de
equipas;
Mahate, Moribane, Zomba e Maronga
apresentam oportunidades atraentes para
caminhadas, incluindo trilhas para o interior das
montanhas, áreas de florestas densas e outras
atrações como fontes termais (Maronga);
Excursões culturais e históricas oferecem o
potencial turístico através da arte rupestre e das
ruínas do Grande Zimbabwe em varias áreas.
Artesanato atractivo e uma cultura vibrante
de musica e dança fazem de Chimanimani um
destino ideal de património e herança cultural.

O CAMINHO
A SEGUIR

ACTIVIDADES & TRILHAS
Venha descobrir e explorar as paisagens deslumbrantes que Chimanimani
oferece. As diversas trilhas e guias locais irão os conduzir a encontrar
habitats únicos, com cascatas, pinturas rupestres e a oportunidade de
escalar o monte mais alto do país.

Caso tenha interesse em investir
no turismo no Parque Nacional
de Chimanimani, apresentam-se
os passos a ter em conta.

MAPA COM A TRILHA DO BINGA

1 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MDI)
O Estado emite um convite de MDI com os requisitos. A entidade privada envia uma proposta
breve de acordo com as directrizes fornecidas. Os potenciais investidores podem realizar
visitas para avaliar os locais e se reunir com as partes interessadas.

2 CONVITE PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Um Comité de Avaliação da ANAC irá avaliar as MDI e emitir uma Solicitação de Propostas
para os candidatos pré-selecionados. O proponente prepara uma proposta detalhada sobre o
investimento.

3 AVALIAÇÃO
O Comité de Avaliação avalia as propostas de acordo e informa aos concorrentes vencedores.

Mussapa Nhahomba

Portao Nhahomba

4 NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO
Os termos do contrato e o plano de negócios são finalizados numa negociação entre o
proponente a ANAC e a administração do Parque.

MOÇAMBIQUE

CONTACTOS
PARQUE NACIONAL DE CHIMANIMANI
lionel86silva@gmail.com

Parque Nacional de Chimanimani

+258 84 840 0882

ANAC (ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO)
contacto@anac.gov.mz

www.anac.gov.mz

+258 21 302 362

Parque Nacional de
Chimanimani

ZIMBABWE
Chikukwa

Trilha para o Monte Binga

Mosquito Camp

Estrada
Fronteira de Chimanimani
Fronteira com Zimbabwe

Mahate

Nhabawa

Monte Binga

INFRAESTRUCTURA Para além de Ndzou

TURISMO Devido, em parte, à oferta limitada

Camp existem apenas locais de campismo básico.
Algumas áreas são possíveis de alcançar somente
após uma longa caminhada ou viagem de carro
do tipo 4x4.

de acomodação, o número de visitantes é baixo,
mas há sinais encorajadores de um crescimento
modesto. A Cidade de Chimoio, e a Província
de Manica no geral, são focos de investimento
significativo, com uma classe média crescente,
bem como de viajantes de negócios e de ONGs.

ADVERTÊNCIA LEGAL O material deste folheto é fornecido como uma fonte geral de informações e não se destina a consultoria de investimento, financeira, jurídica, tributária
ou outra. Não constitui ou faz parte de qualquer oferta de emissão ou venda, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta para comprar um investimento nas oportunidades
aqui contidas, nem deve ou o facto de a sua distribuição formar a base ou ser invocado em conexão com qualquer contracto de oportunidades de investimento. Embora
tenham sido envidados todos os esforços para garantir a precisão do material, o Governo de Moçambique e os seus parceiros não garantem a sua exactidão ou integralidade.
Cada parte contemplando um investimento deve conduzir as suas próprias investigações financeiras completas, legais e outras devidas diligências antes de prosseguir. O
Governo de Moçambique, e os seus parceiros não serão responsáveis de qualquer forma por danos directos, indirectos ou especiais, independentemente da causa, decorrentes
da utilização da informação fornecida. O Governo de Moçambique, não fornece qualquer garantia de que as oportunidades aqui descritas serão implementadas. As partes
interessadas em qualquer uma dessas oportunidades devem registar seu interesse na ANAC ou no Parque. Propostas não solicitadas serão bem-vindas.

