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Impacto e sustentabilidade do turismo comunitário: Estudo de caso
de Tinti Gala e Tsakane Ka Madjadjane Lodges em Maputo.

Monica Frederico*

Resumo
O artigo apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a contribuição do turismo no desenvolvimento
comunitário na província de Maputo em Moçambique. O estudo centrou-se na avaliação econômica
de projetos turisticos (lodges) em Gala e Madjadjane. Os indicadores usados para avaliar o impacto
do turismo na comunidade são: emprego direto e indireto, além da partilha de benefício. Para avaliar
a sustentabilidade dos lodges foram usados os critérios Custo-benefício, Valor atual líquido e Taxa de
retorno. Os resultados mostraram que os lodges criaram novos empregos diretos para alguns chefes de
famílias (10% dos agregados familiares de Madjadjane e 17% em Gala). Houve partilha de benefício
na comunidade de Gala, porque os membros da comunidade partilharam os rendimentos da atividade
turistica. A avaliação econômica mostrou que no lodge de Madjadjane as despesas são maiores que
as receitas o que coloca riscos na sustentabilidade do projeto. Enquanto no lodge Gala registaram-se
receitas que garantem um funcionamento modesto dos serviços. Os projetos turísticos comunitários são
constrangidos principalmente pela formação deficiente das comunidades em gestão dos lodges.
Palavras-chave: Turismo, comunidade, Maputo/Moçambique, sustentabilidade, impacto.
Impact and sustainability of the Community Tourism :The case study of Tinti Gala and Tsakane
Ka Madjadjane Lodges in Maputo

Abstract
The article presents the results of a survey on the contribution of tourism in community development in
the province of Maputo in Mozambique. The study focused on the economic evaluation of tourist projects
(lodges) in Gala and Madjadjane. The direct and indirect employment and, benefit sharing were used as
indicators to assess the impact of tourism in the community. To assess the sustainability of the lodges
were used as criteria, the cost-benefit analysis, current net value and return rate. The results showed that
the lodges have created some new direct jobs for heads of households (10% of households in Madjadjane
and 17% in Gala). There was a benefit sharing in the community of Gala, because community members
shared the income from tourist activity. The economic evaluation showed that the Madjadjane lodge
expenses are greater than the income which puts at risk the sustainability of the project. While at the
Gala lodge were registered incomes that provide a modest operation of services. Community tourism
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projects are constrained mainly by the poor training of communities in management of lodges.
Keywords: tourism, community, Maputo / Mozambique, sustainability, impact.
1- Introdução
As comunidades rurais deparam-se nos
últimos tempos com dois fenômenos. O primeiro,
que se relaciona com o constante fracasso na
produção agrícola devido às oscilações climáticas
e à falta de recursos financeiros capazes de fazer
face às dificuldades impostas pelas mudanças
climáticas. O segundo, que é a necessidade de
ceder o espaço ao turismo, que está em franco
desenvolvimento no meio rural uma vez que pode
ser a solução das suas dificuldades.
De fato a atividade turística é importante
para qualquer economia porque o deslocamento
constante de pessoas aumenta o consumo, motiva
a diversidade de produção de bens e de serviços,
cria lucros, gera emprego e renda.

oferta de emprego e de algumas beneficiações em
algumas áreas sociais segundo o consenso entre
ambos. Entretanto, na maioria dos casos e segundo
Santos et al. (2006, p. 7) o turismo, transformado
numa verdadeira indústria, prima apenas pelos
interesses dos turistas e dos promotores de viagens
e, pouco se importa com quem está na outra ponta
da atividade.
O que mais afeta as comunidades é o
não envolvimento desta na gestão deste tipo
de iniciativa de desenvolvimento espacial. Tais
iniciativas são conduzidas pelo Governo, setor
privado e Bancos de Desenvolvimento (Chonguiça,
2001, p. 4). A comunidade não participa na
tomada de decisões nos processos de promoção
do desenvolvimento econômico que se afirmam ter
como objetivo melhorar as suas condições de vida.

O rápido crescimento da população,
o alto índice de desemprego, o crescimento
das desigualdades sociais e regionais, o défice
comercial, monoestrutura econômica e alta
dependência aos países industrializados obrigam
aos países em desenvolvimento a utilizarem todos
recursos viáveis à sua sobrevivência (Oppermann
et al., 1997, p.1). Segundo este autor, para
os países em desenvolvimento com pequenos
recursos primários e pequena indústria de base
o turismo constitui a única atividade econômica
viável dentro da sua economia e dos seus recursos
de base.

Neste contexto, o presente artigo pretende
avaliar o impacto do turismo na economia das
famílias afetadas e suas implicações no contexto
social das mesmas. Este estudo vai contribuir para
o enriquecimento em informação documentada
sobre o impacto do turismo no bem-estar das
comunidades rurais e sua sustentabilidade em
Moçambique e muito em especial em Matutuine.

Por falta de opções de desenvolvimento e
tendo em vista o crescimento do número de turistas
estrangeiros, muitos países em desenvolvimento
tem optado por participar na indústria de turismo
internacional. Especialmente para os países pouco
desenvolvidos com poucos recursos primários e
pequena indústria de base, o turismo tem sempre
sido a única atividade econômica viável dentro
dos seus meios económicos e seus recursos
de base (Oppermann et al., 1997, p.1). Com o
aparecimento dos investidores, as comunidades
enchem-se de esperança de que o turismo
melhorará a sua qualidade de vida através da

2.1- O desenho da amostra

2- Metodologia

A área de estudo foi identificada com
base nos seguintes critérios: (i) presença de
população residente na área onde se encontram os
estabelecimentos turísticos, (ii) funcionamento do
turismo baseado nas comunidades, (iii) a área deve
ter recebido fundos de investimento e benefícios
dos resultados da actividade turística.
Para a recolha de dados fez-se a definição
da amostra com base na fórmula utilizada por
Brouwer e Silveira (2005):
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Z 2α * (0,25 ) * N
n= 2
Z α * (0,25 ) + ( N − 1) * C 2 p
Onde:
n – tamanho da amostra
Cp – intervalo de confiança em termos de
proporção
Zα – proporções da variação do nível de
confiança (95%, 1.96)
N – número de agregado familiar
Depois de determinada a amostra fezse a estratificação em duas partes, cabendo a
Madjadjane e a Gala 31 e 33 agregados familiares
respectivamente. Estes estão envolvidos direta
ou indiretamente no turismo comunitário e vivem
junto aos lodges de Tinti Gala e de Madjejane.
No total foram inquiridos 64 agregados familiares
selecionados de forma aleatória.
A opção pela seleção aleatória tomou
em consideração que estes agregados familiares
são relativamente homogéneos em termos de
atividades econômicas. O critério usado foi o
da rifa, que consistiu em escrever nomes dos
agregados em pequenos papeis e depositá-los
num recipiente. Depois eram retirados do mesmo
um a um ao acaso. Este critério foi aplicado
em Madjadjane onde o número de agregados
familiares é maior. Em Gala foram entrevistados
33 agregados dos 35 existentes.
A recolha de dados foi realizada através
das entrevistas semiestruturadas aos agregados
familiares através de um questionário cujo
conteúdo era fundamentalmente de questões
económicas e sociais, qualitativas e quantitativas.
As entrevistas foram extensivas aos encarregados
dos lodges em estudo, aos turistas, às Helvetas,
a World Conservation Union, aos líderes das
comunidades. As entrevistas foram realizadas na
língua portuguesa e na língua local, Changana,
para permitir a fácil comunicação com a população
destas comunidades.
Os dados secundários foram obtidos

através de consulta aos documentos e relatórios
publicados e não publicados tais como relatórios
referentes às atividades anuais dos lodges, registos
sobre movimento de turistas, relatórios produzidos
pelas organizações facilitadoras. Ainda no âmbito
da pesquisa foram visitados alguns locais como o
Instituto Nacional de Estatística, Administração do
distrito de Matutíne, World Conservation Union e
Helvetas Moçambique, para além dos dois lodges
e das comunidades envolvidas.
A observação direta serviu para
complementar o processo de recolha de informação
sobre a realidade vivida nas comunidades em
estudo.

2.2- Tratamento e análise de dados
Para o processamento dos dados foi
usado o programa informático Excel. Este permitiu
organizar e apresentar os resultados em forma
de tabela e de gráficos de modo a identificar
as principais alterações ocorridas no âmbito
econômico e social nas comunidades estudadas,
como consequência da influência do turismo. Os
dados colhidos são na sua maioria qualitativos.
Pelo fato, o método qualitativo foi fundamental
para analisar e aprofundar a informação relativa
às comunidades.

2.3- Determinação da rentabilidade dos
lodges comunitários
Para determinar a rentabilidade do lodge
foi necessário, em primeiro lugar, fazer uma
projecção das vendas em função do movimento
de seus hóspedes. Para isso foram usados dados
indicados na Tabela 1.
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Tabela 1:Evolução do nº de hóspedes em Moçambique e na província de Maputo
(2003 a 2006)

Anos

Hóspedes em
Moçambique

Crescimento anual
de hóspedes em
Moçambique

Hóspedes
na província de
Maputo

Crescimento anual
de hóspedes em
Maputo

2003

217 572

-

6 212

-

2004

322 398

1,482

14 960

2,408

2005

320 447

-0,994

11 387

-0,761

2006

419 752

1,310

15 396

1,35

Fonte: Anuário estatístico do INE (2004, p.86; 2005, p.98 e 2006, p.92)

Foi determinado o crescimento médio
anual de movimento de hóspedes na província de
Maputo usando a fórmula seguinte:



∆ =  n −1



y
y

n

1



− 1 * 100



Onde:
∆ = Crescimento (%);
Y= representa o número de hóspedes ou o volume
de vendas; e
n = o número de anos.
Segundo Araújo (2003, p. 78) este método
consiste em aplicar na previsão a taxa média de
crescimento anual no passado histórico.
A disponibilidade de clientes determina a
quantidade de vendas e despesas que por sua vez
determinam a rentabilidade ou não do projeto. A

rentabilidade dos lodges foi determinada através
dos critérios: Benefícios – Custos (B/C), Período de
Recuperação do investimento (PRI), Valor Actual
Líquido (VAL) e Taxa Interna de Retorno (Análise
econômica e financeira). O VAL foi avaliado à taxa
de 18% que corresponde aos custos de capitais a
repor ao montante investido. Esta taxa é aplicada
aos investimentos turísticos das zonas rurais.
3- Resultados
Nesta parte do artigo apresentam se
os resultados referentes ao envolvimento da
comunidade na atividade turística, os impactos
desta atividade e da presenca dos lodges, a partilha
de benefícios e a sustentabilidade dos mesmos.
3.1- Envolvimento das comunidades nas
iniciativas de turismo comunitário
As entrevistas realizadas indicam que a
relação entre a comunidade e o desenvolvimento do
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turismo é dada pela forma como a comunidade está
envolvida com os lodges. Para o caso em estudo,
verifica-se que as comunidades se envolvem no
turismo através do desenvolvimento de actividades
ligadas à construção das infraestruturas do lodge,
como trabalhadores do mesmo, como guias dos
turistas, como fornecedores de produtos agropecuários e de artesanato. Porém, o nível de
relacionamento entre ambos (comunidade e o
desenvolvimento desta atividade) é fraco. 52%
dos entrevistados em Madjadjane respondeu que
a sua relação com o lodge é de trabalho (como
trabalhadores temporários que são contratados
para a construção ou reabilitação das infraestruturas do lodge), 42% não tem nenhuma
relação com o lodge, e os restantes 3% está
ligado ao lodge como fornecedores de produtos
agropecuários. Nota-se que a percentagem de
membros cuja relação com lodge é de fornecimento
de produtos agropecuários é fraca, o que equivale
a referir que não existente.
Na comunidade de Gala, 12% dos
entrevistados respondeu que a sua relação com
o lodge é de trabalho (como trabalhadores),
52% não tem nenhuma relação com o lodge, e
os restantes 33% corresponde a outras formas
de relacionamento. A relação em termos de
fornecimento de produtos agropecuários muito
pouco se verifica. Os produtos que são consumidos
nestes lodges são adquiridos em estabelecimentos
comerciais de Bela vista, Cidade de Maputo e
Zitundo.
Comparando o nível de relacionamento
entre as comunidades e os lodges em estudo, com
outras comunidades que também possuem este
tipo de atividade nota-se que as comunidades em
estudo muito pouco se relacionam com os lodges.
Por exemplo, na comunidade de Umngazi River,
o desenvolvimento do turismo, criou condições
para o desenvolvimento de pequenos negócios que
servem de ligação entre a instância e a comunidade.
Aqui formam estabelecidas ligações entre o lodge
e as empresas locais para o fornecimento de
produtos como frutas, vegetais, peixe e produtos
de artesanato e por sua vez a instância fornece
informações, sementes para agricultura, matériaprima aos artesãos (Mahony, 2002, p.92).

3.2- Impacto do Turismo nas Comunidades
Uma das mudanças referidas na
comunidade foi o envolvimento da comunidade na
gestão dos recursos naturais através da criação de
grupos de interesse. Com a formação destes grupos
introduziu-se uma nova forma de organização da
comunidade para levar a cabo atividades que
buscam desenvolver de forma sustentável a
comunidade uma vez que se encontram na área
da reserva especial de Maputo.
Dos 64 entrevistados, 53 correspondentes a
83% responderam que os membros da comunidade
foram organizados em vários grupos de interesse,
enquanto 11, correspondentes a 17% não
responderam à questão porque não participaram
da reunião que anunciava a criação dos vários
grupos de interesse.
De acordo com o responsável pelo Comitê
de Gestão dos Recursos Naturais de Madjadjane,
foram criados grupos de atividades, aos quais os
membros da comunidade filiaram -se em função
dos seus interesses (agricultura, apicultura,
artesanato, carvoeiros, plantas medicinais, batique
e turismo). Para que não houvesse conflitos de
interesse entre os membros da comunidade de
Madjadjane, foi feito o mapeamento da área,
no qual foram definidos diferentes tipos de uso
de terra de acordo com as características de
cada área. Por exemplo, foi definida a área para
a prática da agricultura, para a exploração de
plantas medicinais, de lenha e de carvão, para o
desenvolvimento do turismo, entre outros tipos
de uso.
Os grupos de interesse beneficiaramse de treinamento e capacitação de modo a
levar avante as várias oportunidades que iam
surgindo. Dos grupos de interesse formados,
os de turismo, de apicultura e de artesanato
receberam treinamento. O responsável pelo Comitê
de Gestão dos Recursos Naturais da comunidade
de Madjajane deu exemplo de 5 membros da
comunidade que se deslocaram a ponta D' Ouro,
ponta Malongane e outros localizados ao longo da
costa da província de Maputo e ao país Namíbia
para receber treinamento na área do turismo. Os
grupos de apicultura, batique, artesanato tiveram
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capacitação nas respectivas áreas de residência.
Para os restantes grupos não houve trabalho de
treinamento. O relatório do lodge de Gala de 2003
fez referência a um processo contínuo de formação
em matéria de turismo baseado na comunidade
durante o ano de 2005.
Os grupos de turismo e de apicultura
tiveram benefícios materiais. Para o turismo
foram construídas infraestruturas para o
seu funcionamento tanto na comunidade de
Madjadjane (Tsakane ka Madjadjane), assim
como na comunidade de Gala (Tinti Gala). Essas
infraestruturas são geridas por associações
comunitárias locais sem fins lucrativos, e estão
legalmente reconhecidas.
O grupo de apicultura recebeu colmeias. Na
primeira fase, em ambas comunidades as colmeias
foram distribuídas pela Helvetas Moçambique.
Atualmente, na comunidade de Gala, 43 agregados
possuem colmeias distribuídas pela Helvetas1 e
estão avaliadas em 51 600.00Mt. Segundo um
dos informantes, na 1ª fase, 33 agregados tinham
recebido colmeias, enquanto que na comunidade
de Madjadjane esta organização distribuiu colmeias
a 30 agregados familiares. Esta oferta foi avaliada
em 1 100.00Mt por família.
Com o aparecimento da ONG World
Conservation Union em Madjadjane, a comunidade
passou a desenvolver esta actividade usando
novas colmeias designadas colmeias móveis.
Segundo o responsável pelo Comitê de Gestão dos
Recursos Naturais de Madjadjane, 30 membros da
comunidade receberam 10 (por membro) colmeias
e materiais necessários para a produção, avaliadas
em aproximadamente 18 mil Meticais.
Dos grupos formados para as diversas
áreas de interesse, sobrevivem os grupos de
turismo (ligados aos lodges), apicultura e carvoeiro,
embora os associados deste último grupo estejam
a funcionar de forma dispersa.
Os grupos de produção de carvão e mel
são os que reportaram resultados derivados
deste tipo de produção. Dos 64 entrevistados,
52% (32) produz mel e 36% produz carvão. O
objetivo principal da produção do carvão é a venda,
enquanto que o mel destina-se ao consumo familiar
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apesar de as famílias venderem uma parte da sua
produção em épocas de boa produção.
A comunidade que apresenta maior
número de produtores de mel é a de Gala. Nesta
comunidade 70% (23) dos 33 entrevistados
produz mel. Entretanto, os maiores produtores
se subdividem em três escalões, sendo que o
3º escalão obtém uma renda equivalente a um
salário mínimo por ano. Nesta comunidade nenhum
agregado se referiu à produção do carvão.
Na comunidade de Madjadjane, 32%
(10) do total de 31 entrevistados produz mel.
Entretanto, nesta comunidade o carvão é produzido
por 36% dos entrevistados correspondente a 11
produtores de um total de 31 entrevistados. Na
produção de carvão distinguem-se dois escalões
nos quais o 1º obtém uma renda equivalente a 2
/ 3 do salário mínimo durante um ano, enquanto
que o 2º produz durante um ano 4 a 5 salários
mínimos, uma vez que a sua produção é tirada de
3 em 3 meses.
Em ambas comunidades a exploração de
mel foi introduzida pela Helvetas. Entretanto, o
responsável pelo Comitê de Gestão dos Recursos
Naturais da comunidade de Madjadjane referiu que
a produção melhorou em quantidade e qualidade
quando a World Conservation Union introduziu as
colmeias móveis. Nesta mesma comunidade foi
implantado um centro de processamento de mel
que a comunidade produz.
Em Gala a distribuição de colmeias foi
acompanhada por uma formação dos apicultores e
identificação de um mercado que garante a compra
de todo produto. Estes aspectos determinam a
vontade e o sucesso desta atividade.
Com relação ao impacto dos lodges nas
comunidades, 30% dos entrevistados respondeu
que a presença dos lodges beneficia a comunidade
em emprego, enquanto 31% dos mesmos
respondeu que os lodges em nada beneficiam
a comunidade. Em termos de fornecimento
de produtos agropecuários, apenas 8 % dos
agregados familiares respondeu estar a beneficiar
deste tipo de serviço
Na comunidade de Madjadjane, 55% (6)
das vagas para o emprego no lodge são ocupadas
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por mulheres e 45% pelos homens. O contrário
ocorre em Gala onde as mulheres ocupam 33% (2)
das vagas disponíveis e os homens 67%. Segundo
os resultados das entrevistas aos encarregados
dos lodges, existem 17 pessoas que se beneficiam
de emprego direto nestes lodges, todos de
nacionalidade moçambicana. Porém, alguns destes
não são nativos e nem residentes da comunidade
(caso do gerente e do motorista do logde de Gala).
A contratação destes trabalhadores
não nativos é uma alternativa para minimizar a
problemática da falta de pessoal local capaz de
responder a este tipo de serviços. Ao contrário do
que se fez na comunidade de Gala, o estudo de
Mahony (2002, p. 92) referente à comunidade de
Umngazi indicou que a inclusão de alguns membros
da comunidade vizinha foi resultante da tensão que
estes causavam na região devido a sua exclusão
no emprego que havia surgido na instância de
Umngazi.
O emprego fornecido a indivíduos externos
a comunidade de Gala para ocupar cargo de
responsabilidade parece ir ao encontro das ideias
de Oppermann et al. (1997, p.111) nas quais
refere que alguns autores criticam a posição
do turismo, entre vários aspectos o fato de os
cargos de gestão serem sempre ocupados pelos
estrangeiros. Entretanto, estas ideias opõem-se
ao princípio que diz que para que o turismo seja
de desenvolvimento local ele deve, antes de tudo,
ser um turismo local, de território, gerido pelos
residentes (Pellin, 2006,p.129; Campanhola, 1999,
p. 4).
Falando ainda de oferta de emprego de
que os logdes dispõem, o seu efeito pouco se
faz sentir na comunidade. Por exemplo, as vagas
disponíveis para emprego cobrem apenas 10%
dos chefes de agregados familiares de Madjadjane
e 17% dos chefes de agregados familiares de
Gala. Comparados ao projecto turístico, de
Dzanga-Sangha na República Centro Africana,
que conseguiu oferecer emprego e salário regular
a 53% dos homens desta comunidade em vários
trabalhos (Blom, 2002, p. 185) e ao projecto
de Umngazi, que ofereceu emprego a 112
trabalhadores permanentes (Mahony, 2002, p.
91) nota-se que os lodges de Madjadjane e Gala

ainda não produzem o impacto desejável para
os propósitos pelos quais foram criados, os de
desenvolver a comunidade. A maioria dos membros
continua sem usufruir dos benefícios do lodge.
Mahony (2002, p. 90), embora se refira
ao fato de não haver oportunidades de emprego
diretas provenientes do turismo na comunidade
de Makuleke, reconhece que várias oportunidades
de novos empregos, não ligadas diretamente
ao investimento turístico, têm emergido como
resultado da injeção de donativos e fundos do
estado para aquela área pelo fato de ser um local
de conservação, como é o caso das comunidades
em estudo.
O emprego é um importante fator
econômico numa região para que a comunidade
evolua, pois garante salários para o sustento
familiar (Blom, 2000, p.184-186). Nas comunidades
estudadas, apenas os trabalhadores do lodge de
Gala tinham salário mensal bem definidos. Neste
lodge o salário mínimo era de 1600.00 Mt pago
aos serventes, cozinheiros e guardas, enquanto
que o salário máximo era de 3000.00 Mt pago ao
gerente. Este valor pago a estes trabalhadores
assemelha-se ao salário mínimo aplicado na função
pública nessa altura. Estes trabalhadores estão
registados no INSS, descontando 10% do salário.
O lodge está isento do IRPS já que os rendimentos
revertem para ação social na comunidade.
Segundo o chefe do Comitê de Gestão
de Recursos Naturais e um dos elementos que
participou na idealização do projecto de Madjadjane,
os salários ainda não tinham sido definidos porque
o objetivo inicial era criar um fundo através do qual
se reinvestiria para o crescimento da atividade do
lodge. Posteriormente a associação pagaria um
subsídio aos “trabalhadores associados”2 do lodge.
O chefe do Comité de Gestão de Recursos Naturais
referiu que durante a fase de construção do lodge,
aos associados foi pago um valor de 300.00 Mt
mensais por pessoa durante 6 meses. Após a
conclusão das obras, mais duas vezes foram pagas
em valores que variavam de 200.00 a 300.00Mt.
A falta de definição e pagamento
de salários aos “trabalhadores” do lodge de
Madjadjane constitui um dos constrangimentos
para o pleno funcionamento e responsabilidade da
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comunidade no exercício desta atividade. A este
constrangimento se associa a falta de escolaridade
dos trabalhadores e pouco conhecimento em
matéria de turismo que segundo Beer et al. (2005,
p. 54-55) constituem um desafio no processo de
desenvolvimento das comunidades rurais.
No que toca ao benefício direto aos
agregados familiares através da prestação de
serviços direto aos turistas como acompanhantes,
os resultados indicam que dos 64 agregados
entrevistados apenas 11, correspondentes a
17%, responderam que já prestaram serviços aos
turistas como acompanhante e 53 correspondente
a 83% responderam que nunca. Do conjunto
que respondeu que sim, 6 (9%) tiveram
recompensa e os restantes 5 (8%), não tiveram
nenhuma recompensa. A falta de recompensa aos
acompanhantes não contribui para o entusiasmo
dos elementos da comunidade na prestação deste
tipo de serviço.
De acordo com os responsáveis dos lodges,
a comunidade tem o direito de expor os produtos
de artesanato, exibir as suas danças para que
sejam apreciadas, e colocar o mel à disposição dos
visitantes nos lodges. Em troca o lodge recebe 10%
por cada produto vendido. A procura de espaço no
lodge para venda dos produtos constitui uma das
formas de benefício indiretos e de envolvimento
da comunidade no desenvolvimento da atividade
turística.
Outros tipos de benefícios resultantes da
presença do lodge são mais referidos em Gala,
onde a comunidade cita a construção de um
posto de socorro com base no material local, a
reabilitação da escola e a compra de carteiras.
Outros impactos
No caso das actividades produtivas,
como por exemplo a agricultura, para o qual
havia sido criada uma associação no âmbito
do desenvolvimento do turismo sustentável na
comunidade de Madjadjane, esta desapareceu
devido ao conflito homem - animal (animais que
são um dos atrativos turísticos importantes da
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área de estudo). Outros grupos como são os casos
de batique, exploração de plantas medicinais e
carpintaria, também desapareceram por falta
de fundo para a compra de matéria-prima para
o desenvolvimento das suas atividades (que
poderiam contribuir para melhorar o nível de vida
das famílias).
O desaparecimento destas associações
vem testemunhar a tese defendida por Beer et
al. (2005, p. 55) no artigo “Rural communities,
the natural environment and development-some
challenges, some sucesses ” segundo o qual
algumas ONG's e outras organizações sem fins
lucrativos caem no erro de considerar o projeto
concluído assim que o treinamento termina;
enquanto deveriam encarar esta fase como o início
do verdadeiro trabalho.
De fato, em Madjadjane, segundo os
responsáveis, após a construção e treinamento
o lodge foi entregue à comunidade para a sua
gestão. Como consequência desse abandono, não
só desapareceram os grupos acima citados como
também o lodge não regista nenhum avanço em
termos de atracção de turistas, assim como no
nível de atendimento dos poucos visitantes que
por lá têm passado. Neste projeto não foi incluso
um fundo para o acompanhamento das atividades
durante os três primeiros anos o qual poderiam
garantir salário aos que lá se encontravam a
desenvolver a atividade. O fracasso deste tipo de
projetos, deve-se segundo Beer et al. (2005, p. 55)
à má concepção e não à falta de capacidade ou falta
de gratidão pelo que foi feito para comunidade.
O facilitador de Gala defendeu que “no
planeamento de um projeto é necessário um
remanescente para assegurar o projeto por mais
três anos após início dos trabalhos do projecto”
(entrevistado Dinis – Helvetas, 2008).
De acordo com Beer et al. (2005, p. 55),
o sucesso só pode ser alcançado se a comunidade
for integrada no processo, se tiver funcionários
qualificados e competentes ao nível de base e
bem remunerados. Em Gala, apesar das mudanças
não serem observáveis em termos individuais, a
organização facilitadora desta iniciativa continua
apoiando na gestão e na formação de funcionários
ao nível de base para tornar o projeto mais real.
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Dos 64 entrevistados apenas 11,
correspondentes a 17%, responderam que as
mudanças contribuíram para melhorar a sua
alimentação. A melhoria a que esta parte da
comunidade se refere é em termos de aumento da
quantidade de produtos básicos que já consumia
(açúcar, sabão, entre outros), e não introduziu
outros produtos como o leite, manteiga, batata.
Os restantes 83 % responderam que não há
melhoria tanto na alimentação, assim como no
abastecimento de água e na assistência médica.
Contudo, um projeto do gênero (Umngazi
River Bungalows), analisado por Mahony (2002,
p.92), beneficiou a comunidade local com água
potável, 3 escolas construídas com base nos fundos
provenientes da exploração da instância turística.
Na comunidade de Gala, apesar de existir
um posto de socorros, que foi aberto através dos
rendimentos do lodge, ainda não se pode afirmar
que há melhoria na assistência na saúde. Este
posto assiste as crianças da comunidade uma vez
por mês. Para grandes enfermidades a população
desta comunidade desloca-se à Zitundo ou à Bela
vista.
A falta de avanços e de mudanças
abrangentes e visíveis provocadas pelo turismo nas
comunidades mostra que não produz impacto e por
isso a comunidade não desenvolve. Este aspecto
espelha a questão apresentada por Oppermann et
al. (1997, p. 4). Este autor, citando o relatório do
Banco Mundial de 1991, refere que só se pode dizer
que o turismo contribui para o desenvolvimento da
comunidade se este aumenta o seu nível de vida
em termos de alimentação, assistência médica
e se podem obter rendimentos derivados do
desenvolvimento do turismo.
3.3- Partilha de benefícios e Áreas de
aplicação dos rendimentos resultantes da
exploração dos lodges
Segundo os resultados das entrevistas
realizadas, na comunidade de Madjadjane nunca
houve partilha de benefícios apesar do lodge estar
a funcionar desde 2004. Em Gala os entrevistados

responderam ter recebido pelo menos uma vez.
Os resultados da pesquisa feita em Gala
mostraram que 21 entrevistados correspondentes
a 64% responderam que já houve partilha de
benefícios. Estes benefícios não foram distribuídos
a cada membro da comunidade, mas aplicados em
áreas sociais como reabilitação da escola, compra
de carteiras e, construção de um posto de socorros.
De acordo com Helvetas, no ano Zero
(2005/6), o lodge produziu 94 000.00Mt e no ano
1 (2006/7) o lodge produziu 122 000.00 Mt. Este
valor foi repartido entre a comunidade, comissão
de gestão e o lodge. A comunidade recebeu
metade dos rendimentos do lodge, a comissão de
Gestão recebeu 5% e o lodge ficou com 45% dos
rendimentos.
No que diz respeito à aplicação dos
benefícios, 20% dos entrevistados respondeu
que gostaria que os benefícios do lodge fossem
aplicados na educação, 60% respondeu que estes
deveriam ser aplicados na saúde, 9% prefere que
os benefícios sejam partilhados entre os membros
da comunidade e os restantes 8% referiu-se a
outras aplicações tais como abertura de estradas,
de furos de água e montagem de moageiras. A
comunidade prefere também que os benefícios
sejam aplicados na melhoria do abastecimento
de água, na minimização das condições de acesso
à comunidade, particularmente em Gala, onde o
transporte adequado é o de 4 por 4.

3.4- Rentabilidade e Sustentabilidade da
actividade no lodge
Pa ra a a n á l i s e d e r e n t a b i l i d a d e e
sustentabilidade dos lodges foram usados critérios
de análise econômica e financeira, tais como
Benefício-Custo3, o PRI4, o Valor Actual Líquido5 e
TIR6. Antes de usar estes critérios, foram calculadas
as despesas e as receitas dos lodges em função
do número de hóspedes que estes receberam no
primeiro ano do seu funcionamento, conforme se
explica a seguir:
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a) Quantidade de hóspedes no lodge de
Madjadjane e de Gala.
Na figura 1 estão ilustradas as quantidades
de hóspedes que o lodge de Madjadjane recebeu
entre Outubro de 2005 e Setembro de 2007. Desta
figura pode-se constatar que no período referido
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850 turistas visitaram o lodge. Em média este
recebia por mês 35 turistas. No ano 2004/05 o
lodge de Madjadjane recebeu 464 e em 2005/6
recebeu 386.

Figura 1: Fluxo de turistas no lodge de Madjadjane no período 2004/06

Dos 850 turistas que visitaram o lodge,
838 são nacionais, o que corresponde a 98,5% do
total de visitantes do lodge e apenas 1,5% eram
visitantes estrangeiros. Sendo a percentagem

de turistas nacionais maior que a de turistas
estrangeiros pode-se deduzir que este lodge era
caracterizado por um turismo doméstico (figura 2).
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Figura 2: Fluxo de turistas em Madjadjane segundo nacionalidade

Na figura 3 estão ilustradas as quantidades
de hóspedes que o lodge de Gala recebeu entre
Junho de 2005 e Maio de 2007. Desta figura se
pode constatar que no período referido 603 turistas

visitaram o lodge. Em média ele recebia por mês
25 turistas, (figura 3). No ano 2005/06 o lodge de
Gala recebeu 202 e no ano 2006/07 recebeu 338.

Figura 3: Fluxo de turistas no lodge de Gala no período 2005-07
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Dos 603 turistas que visitaram o lodge,
360 são nacionais, o que corresponde a 59,7% do
número total de visitantes do lodge e 40,3% eram
visitantes estrangeiros. Nota-se também que neste
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lodge a percentagem de turistas nacionais é maior
que a de turistas estrangeiros, caracterizando
assim um turismo doméstico (figura 4).

Figura 4: Fluxo de turistas em Gala segundo a Nacionalidade

Estes resultados confirmam a crítica que
Oppermann et al. (1997, p. 2) fazem à visão
tradicional do turismo, segundo a qual o turismo
em países em desenvolvimento consiste no fluxo
de turistas de países desenvolvidos para os países
em desenvolvimento, ignorando o fluxo de turistas
nacionais dentro destes países. De fato, nestes
lodges a demanda do turismo foi caracterizado,
segundo os dados, pela maior presença de turistas
nacionais do que de estrangeiros. Este resultado
corresponde ao que se verifica na província. Por
exemplo, Instituto Nacional de Estatística (2005
e 2006) indica que o fluxo de hóspedes nos

anos 2005/06 e 2006/07 foi de 11387 e 15398,
respectivamente. Deste número de hóspedes,
7194 hóspedes correspondentes a 63% e 8060
hóspedes correspondentes a 52% são nacionais
respectivamente.
Entretanto, apesar de os lodges terem
recebido tal número de turistas, apenas uma
pequena parte permaneceu alguns dias nestes
lodges, tabela 2 seguintes. Dos 850 turistas que
o lodge de Madjadjane recebeu, por exemplo,
apenas 49 hospedaram neste lodge no período
em referência.
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Hóspedes
no ano 0

Hóspedes
no ano 1

N.º

%

N.º

%

Casa tipo 2

7

58

33

89

Tenda

5

42

4

11

Total

12

100

37

100

Tipo de
alojamento

Tempo
médio de
hospedagem

3 dias

-

Tabela 2: Quantidade de hóspedes por tipo de alojamento no lodge
de Madjadjane

Segundo a Tabela 2, 58% de hóspedes
optou pela casa do tipo 2 e 42% optou pelas
tendas, no ano Zero. No ano 1 89% de hóspedes
optou pela casa do tipo 2 e apenas 11% escolheu
a tenda. A escolha da casa tipo 2 pode estar

Tipo de alojamento

ligada à segurança e ao relativo conforto que ela
apresentava comparativamente às tendas.
Para o caso de Gala, dos 303 turistas/
visitantes apenas 181 hospedaram neste lodge,
durante o período em referência.

Hóspedes no
ano 0

Hóspedes no
ano 1

N.º

%

N.º

%

Casas tradicionais

18

29

60

51

Casas familiares

31

48

48

41

Tenda

15

23

9

8

Total

64

100

117

100

Tempo médio de
hospedagem

3 dias

-

Tabela 3: Quantidade de hóspedes por tipo de alojamento no lodge de Gala

Segundo a tabela 3 no ano Zero, 29% de hóspedes
optou pelas casas tradicionais, 48% optou
pelas casas familiares e apenas 23% optaram
pelas tendas. A escolha das casas tradicionais e
familiares pode estar ligada ao fato destas serem
mais seguras e confortáveis comparativamente às
tendas. Por sua vez a opção pelas casas tradicionais
pode estar relacionada também ao seu preço que
é relativamente mais baixo comparativamente ao

preço das casas familiares.
Com base no fluxo de hóspedes na província de
Maputo desde o ano 2003 até 2006, foi calculada
a taxa média de crescimento do movimento de
hóspedes que é de 35%. Esta taxa significa que
o índice de crescimento anual é de 1,35. Assim,
ao avaliar a partir do último movimento de 2006,
foi extrapolada a tendência do movimento de
hóspedes até 2010, conforme a tabela 4 abaixo.
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Anos

Província

Lodge de Gala

Lodge de
Madjadjane

2006

15 396

117

37

2007

20 835

158

50

2008

28 128

213

68

Tabela 4: N.º de hóspedes estimado para a província e para os lodges

b) Despesas dos Lodges
Em função do número de hóspedes
encontrado nos registos do lodge, foram estimados
os valores correspondentes aos custos variáveis
(manutenção do lodge excluindo o material de
limpeza). A estimativa tomou em consideração
o facto de a manutenção do stock ser feito em
função da presença de hóspedes. Os custos fixos
(material de limpeza e salário) foram calculados
considerando a necessidade de limpeza e o número
de associados no ano 1. Isto é, 30 associados
com um “salários” de 300.00Mt para o lodge de
Madjadjane. Neste lodge, há falta de registos, por
isso não foi possível realizar outros cálculos sobre
consumo de bebidas, de gás e combustível usado
para a Motorizada.
Em Gala, as despesas em salários foram
deduzidas multiplicando o total mensal por 12.
Considerando que a limpeza é necessária mesmo
que não haja hóspedes, esta foi estimada em 3%
do valor real das despesas do ano base. Tal como
o fluxo de hóspedes, as despesas foram também
consideradas constantes para o mesmo período
de anos.
Do número de hóspedes do ano 1
(2005/2006) foi calculado que o número médio de
hóspedes em Gala, é 39 pessoas que poderão ter
passado refeições no lodge. Desta média estimouse que 10% poderá ter consumido bebidas durante

a sua hospedagem no lodge. Estas quantidades
foram consideradas constantes para o período de
5 anos.
Em Madjadjane, o número médio de
hóspedes é de 19 pessoas que poderão ter passado
refeições neste lodge. Estas quantidades foram
consideradas constantes para o período de 5 anos.
Assim, no período de 2006/07 o lodge de
Madjadjane despendeu 125 025.00 Mt. As despesas
mensais foram estimadas em 10 418.75 Mt para a
satisfação das suas necessidades. As despesas em
“salário” aos associados representavam 86% do
total despendido pelo lodge. Os custos em material
de limpeza representavam 8% das despesas do
lodge e para o seu funcionamento as despesas
representavam 6% dos gastos.
O lodge de Gala despendeu durante o
ano 156 167.00 Mt. Em média por mês o lodge
gastava 13 013.92 Mt para a satisfação das suas
necessidades tabela 5. Nesse ano as despesas em
salário representaram 85% das despesas totais.
Os custos em material de limpeza foram estimados
em 3 %. Os restantes custos para a manutenção
do lodge representavam 12% das despesas. A
falta de registos sobre os custos de cada tipo de
produto, como por exemplo, combustível gasto por
mês para o gerador e para a viatura, não permitiu
sua avaliação detalhada.
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Madjadjane

Tipos de
despesas

Gala

Despesas
anuais

%
anual

Despesas
mensais

Despesas
anuais

%
anual

Despesas
mensais

Salário

108 000.00

86

9 000.00

132 000.00

85

11 000.00

Material de
limpeza

9 726.5

8

810.5

4 685.01

3

390.42

Manutenção

7 299.00

6

608.25

19 481.99

12

1 623.50

Total de
despesas

125 025.00

-

10 418.75

156 167.00

-

13 013.92

Tabela 5: Distribuição das despesas anuais dos lodges em Meticais

c) Receitas dos lodges
Dos visitantes que o lodge de Madjadjane
recebeu, rendeu, no ano 1, 33 930.00 Mt
resultantes da exploração do alojamento e das
refeições. A contribuição mensal foi de 2 827.5 Mt.
Segundo a tabela 6 o alojamento é o serviço que
garante a subsistência do lodge, comparticipando
com 93 % das receitas totais.
T i p o
d e
s e r v i ç o s

Dos visitantes que o lodge de Gala
recebeu, rendeu no ano1, 413 363.00 Mt,
resultantes da exploração do alojamento, refeições
e do consumo de bebidas. A contribuição mensal
foi de 34 446.95 Mt. O alojamento é o serviço que
garante a subsistência do lodge, comparticipando
com 94 % das receitas totais do lodge. A tabela 6
que se segue mostra a comparticipação de cada
tipo de serviços na receita.

Madjadjane

Gala

Receitas
anuais (Mt)

Receitas
mensais
(Mt)

%
mensal

Receitas
anuais (Mt)

Receitas
mensais (Mt)

%
mensal

Alojamento

31 500.00

2 625.00

93,0

388 350.00

32 362.5

94,0

Refeições

2 430.00

202.5

7,0

23 205.00

1 933.75

5,0

Bebidas

-

-

-

1 808.00

150.7

0.4

33 930.00

2 827.5

100,0

413 363.00

34 446.95

100,0

To t a l
receitas

de

Tabela 6: Contribuição de cada serviço para o rendimento dos lodges.
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3.4.1- Análise Benefício/Custo
a) Lodge de Madjadjane
Na tabela 7 está ilustrada a produção prevista
para os próximos 5 anos (2005/06 a 20010/011).
Desta tabela pode-se observar que a relação
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entre as receitas e as despesas é negativa devido
ao fato de o volume de vendas não satisfazer as
necessidades de manutenção do lodge. Apesar de
não haver salários em Madjadjane, o valor total
de subsídios ultrapassava as receitas pois havia
um número elevado de associados (30) para uma
produção baixa (37 hóspedes no ano 1).

Descrições

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ve n d a s ( r e f e i ç õ e s ,
alojamento)

33,930.00

45,680.00

62,150.00

83,060.00

112,140.00

Custos variáveis
(funcionamento do
lodge)

7,349.00

7,349.00

7,349.00

7,349.00

7,349.00

Amortizações

132,500.00

132,500.00

132,500.00

132,500.00

132,500.00

Salário e material de
limpeza

117,726.50

117,726.50

117,726.50

117,726.50

117,726.50

Margem Líquida

(223,645.50)

(211,895.50)

(195,425.50)

(174,515.50)

(145,435.50)

Custos financeiros %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RAI %

(223,645.50)

(211,895.50)

(195,425.50)

(174,515.50)

(145,435.50)

Impostos Sobre
Rendimento %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultados líquidos
(RL)

(223,645.50)

(211,895.50)

(195,425.50)

(174,515.50)

(145,435.50)

Meios Libertos ou
Cash-flou

(91,145.50)

(79,395.50)

(62,925.50)

(42,015.50)

(12,935.50)

Custos fixos:

Tabela 7: Movimento de caixa do lodge de Madjadjane

Sendo o fluxo de caixa negativo, a razão
entre este fluxo e o investimento feito é também
negativo, (o resultado está abaixo de 0 (-0,22),
o que mostra que o lodge não vende. Em cada
injeção de capital, o nível de perda é equivalente
a 0,22 Mt por unidade. Não é possível estimar o
tempo de recuperação do investimento.

c) Lodge de Gala
Para Gala, o fluxo de caixa apresenta outra
situação. Na tabela 8 pode-se observar que as
vendas previstas para os próximos 5 anos (2005/06
a 20010/011) apresentam resultado positivo. Isso
significa que elas satisfazem de alguma forma as
necessidades de manutenção do lodge, apesar da
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tendência decrescente da taxa de ocupação deste.

Descrições

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Vendas
(refeições,
alojamento,
bebidas)

413,363.00

558,945.00

750,854.00

1,015,560.00

1,370,971.00

Custos variáveis
(funcionamento do
lodge)

19,481.99

19,481.99

19,481.99

19,481.99

19,481.99

Amortizações

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Salários e material de
limpeza

136,685.01

136,685.01

136,685.01

136,685.01

136,685.01

Margem Líquida

157,196.00

302,778.00

494,687.00

759,393.00

1,114,804.00

Custos financeiros %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RAI % (7-8)

157,196.00

302,778.00

494,687.00

759,393.00

1,114,804.00

Impostos Sobre
Rendimento %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultados líquidos
(RL) (9-10)

157,196.00

302,778.00

494,687.00

759,393.00

1,114,804.00

Meios Libertos ou
Cash-flow (11+5)

257,196.00

402,778.00

594,687.00

859,393.00

1,214,804.00

Custos fixos:

Tabela 8: Movimento de caixa do lodge de Gala

A razão entre o fluxo de caixa e o
investimento feito em Gala, é positivo, isto é,
as vendas do lodge são suficientes para repor o
investimento feito e mantê-lo em funcionamento. O
nível de ganho é de 1,7 em cada unidade monetária
investida. Porém, a este nível de vendas, ele

precisaria de 21 anos para recuperar o valor do
investimento.
3.4.2- Lucro do investimento realizado no ano
1 pelos lodges
Na tabela 9 estão representadas as
despesas e receitas das vendas no primeiro ano
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de vida dos lodges. Como se pode observar, o
Contrariamente ao lodge de Madjadjane,
lodge de Madjadjane não consegue obter lucros de
o de Gala conseguiu obter lucros pela venda
venda de refeições. Esta margem negativa pode
de refeições e bebidas. Aqui os preços foram
ser justificada pelo tipo de preço que é aplicado
estabelecidos de acordo com o tipo de prato, tipo
na venda de refeições. Por exemplo, não há
de bebida e são comparáveis aos preços que se
diferenciação dos preços segundo o tipo de pratos.
aplicam em alguns estabelecimentos hoteleiros da
O valor é único definido em 50,00Mt para qualquer
cidade de Maputo.
tipo de prato, seja local ou não.
Ano 1
Itens
Madjadjane
Gala
Refeições

Refeições+
Bebidas

Consumo

57

258

Custos totais

6418.00

19481.99

Custos unitários

112.6

75.5

Preço real

43

99.77

Margem líquida

-69.6

24.3

Tabela 9- Margem de lucro de vendas do ano 1 nos lodges

O lucro pode ser avaliado também através
da razão entre as receitas anuais e o investimento
total multiplicado por 100. Segundo este critério,
o lodge de Madjadjane conseguiu no ano 1 uma
margem de lucro de 2.7% do valor do investimento
total realizado, enquanto que o lodge de Gala
conseguiu obter 20.7% . Portanto, o lodge de Gala
consegue melhores resultados comparativamente
ao de Madjadjane.
3.4.3- Análise do Valor Atualizado líquido e
Taxa de Retorno.
a) Lodge de Madjadjane
O movimento de hóspedes que se registou
no lodge de Madjadjane no primeiro ano, não
permitiu que as receitas anuais fossem suficientes
para um saldo positivo. Considerando este
movimento constante por um período de 5 anos,
o crescimento das vendas é muito baixo. Se o
valor investido fosse empréstimo Bancário, este

não poderia repô–lo. Por exemplo, com o nível
de produção nulo que se regista neste lodge, o
valor atual líquido é negativo, tanto a 18% assim
como a 10% (-1 524 843.94 e -1 557 436.15 Mt,
respectivamente). Até ao período de recolha de
dados, o único movimento que se observava era
apenas de pouco pessoal associado que ainda tem
fé em algum dia vir a ter algum benefício deste
projecto. A taxa de ocupação é zero.
b) Lodge de Gala
Segundo o movimento que se registou
nos anos 0 e 1 no lodge de Gala, as receitas
anuais eram suficientes para um saldo positivo.
Entretanto, considerando o movimento constante
para os próximos 5 anos e considerando ainda que
o investimento foi na base de um empréstimo do
banco, o VAL será negativo, menor que 156 556.16
Mt à taxa de 18%. Seria viável se a taxa a cobrar
fosse de 15%. Isto é, o VAL seria de 14 556.11 Mt.
Segundo Araújo (2003, p. 90), isso significa que o
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projeto não vai gerar fundos suficientes atualizados
à taxa de 18%, mas sim, a uma taxa de 15% dos
capitais a desembolsar.
Do ponto de vista social, esse quadro pode
ter algum impacto, uma vez que os rendimentos
revertem a favor da comunidade local. Quanto ao
impacto deste empreendimento, o representante
da organização facilitadora, Helvetas, refere que
neste tipo de projetos não tem muita importância
à recuperação do montante investido, mas o
patrimônio criado como pertença da comunidade.
Este pensamento parece concordar com a tese
defendida por Beer et al. (2005, p. 53), na
qual refere que os doadores do setor privado
frequentemente querem resultados tangíveis como
evidências da sua contribuição. Por isso, este tipo de
investimento tem tendência a fornecer resultados
visíveis como, por exemplo, a construção de uma
escola, de um mercado ou mesmo de um hospital.
Quanto ao ritmo de vendas, o representante
das Helvetas/facilitador do lodge referiu que o
número de hóspedes está a diminuir. A taxa de
ocupação (é a relação entre o nº de camas e o
número de turistas) do lodge está abaixo de 10%.
Comparando esta taxa de ocupação com a taxa de
ocupação registada no mês de Janeiro do ano 0,
em que o lodge recebeu 6 hóspedes (50%) para
uma capacidade de 12 hóspedes, verifica-se que
esta taxa baixou em 40%. Em termos de tempo
de hospedagem, considerando por aproximação
que o lodge recebe um hóspede por Mês e este
permanece em média 3 dias, este tem sido ocupado
também em apenas 10% do mês. Nos restantes
90% do mês não há hóspede. O que significa que
só há gastos (em material de limpeza e em salário).
O fraco movimento de hóspede pode
estar relacionado com a falta de entretenimento
e sua localização geográfica em relação ao mar.
Comparativamente aos outros lodges também
situados no distrito de Matutuíne, os lodges de
Madjadjane e de Gala encontram-se distantes da
praia, que seria um dos melhores atrativos para
os turistas.
A atração de turistas requer também a
prestação de serviços de qualidade. Isto significa
que a mão de obra deve possuir formação suficiente
para satisfazer as exigências dos clientes.

No que respeita ao nível de escolaridade
dos trabalhadores nos dois lodges, foi visto que dos
11 trabalhadores do de Madjadjane, nenhum deles
possui o nível básico. Em Gala, dos 6 trabalhadores
5 possuem o nível básico e um possui o nível médio.
Os trabalhadores do lodge de Madjadjane
para além da falta de nível, têm também
dificuldades em se comunicar com pessoas que
não falam Changana ou Xironga porque conhecem
apenas a língua local.
A familiarização dos trabalhadores de
Madjadjane com os serviços de turismo é pobre.
Por isso a capacidade para corresponder às
exigências dos turistas é fraca. A provisão de mão
de obra em quantidade e em qualidade suficiente
é um dos grandes desafios para os operadores
turísticos (Cleverdon, 2002, p. 16). Segundo
este autor o calibre dos produtos e serviços
prestados, constitui componente importante
num estabelecimento turístico. E tem a ver com
estratégias de treinamento e de entrega destes
produtos. Tais estratégias possuem dimensões
técnicas, linguísticas e sociais.
De acordo com o representante das
Helvetas e com o responsável do Comitê de Gestão
dos Recursos Naturais de Madjadjane, estão
sendo preparados cursos baseados em trabalhos
práticos para melhorar a qualidade de prestação
de serviços. Esta iniciativa vem enquadrar-se no
que Cleverdon (2002, p. 17) considera ser um
desafios para operadores turísticos e refere que
são necessárias ações sobre várias frentes, uma
das quais a inclusão do turismo nos currículos
escolares, para criar a consciência de educação
para a tomada de decisões sobre o turismo.
4- Conclusão
O envolvimento das comunidades em
iniciativas de desenvolvimento do turismo é feita
através da integração dos membros da comunidade
em atividades como a construção de infraestruturas
turísticas, venda de produtos agropecuários
aos lodges, venda de produtos de artesanato e,
como trabalhadores do lodge e guias de turistas.
Entre estas formas, o trabalho na construção de
infraestruturas turísticas e o emprego nestes lodges
constituem a principal forma de envolvimento das
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comunidades no desenvolvimento do turismo,
sendo as restantes formas pouco visíveis.
As principais mudanças que se
verificaram nas comunidades como resultado do
desenvolvimento do turismo são a formação de
associações comunitárias sem fins lucrativos, criadas
na base dos pressupostos de desenvolvimento do
turismo sustentável baseado na comunidade. Tais
associações são as de Madjadjane e Gala que fazem
a gestão dos lodge Tsakane Ka Madjadjane e Tinti
Gala Lodge respectivamente. São associações
resultantes de um trabalho de sensibilização
realizada pelas organizações World Conservation
Union e Helvetas Moçambique.
Os benefícios que estes lodges trazem às
comunidades locais ainda não são muito visíveis.
O emprego tem sido o benefício mais citado.
Entretanto, do total de agregados existentes
nestas comunidades apenas 17 dos chefes destes
agregados se beneficiam de emprego direto.
Esta disponibilidade de vagas não satisfaz as
necessidades das comunidades. Basta referir que
dois dos beneficiários não são residentes da área de
estudo. No caso de Madjadjane não se pode falar
de emprego porque os associados não têm salário.
Em termos de benefícios indiretos como,
por exemplo, a venda de produtos agropecuários e
outros trabalhos que os membros da comunidade
podem realizar, pouco são citados.
O envolvimento da comunidade no
desenvolvimento do turismo foi maior nos 2
primeiros anos da introdução desta atividade,
porém, atualmente, avaliando pelo número de
associados que existem, este envolvimento tende
a reduzir. Esta tendência de redução do nível de
envolvimento dos membros desta comunidade no
desenvolvimento do turismo está relacionado com
o fato de estes projetos não estarem a satisfazer
ao compromisso formulado com as comunidades no
ato das negociações (de melhorar a qualidade de
vida através da oferta de emprego e beneficiações
em algumas áreas sociais).
Em termos do sentimento dos membros das
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comunidades estudadas, não existem diferenças
significativas. Ambas afirmam não haver impacto
dos lodges na vida das comunidades.
Entre os lodges em causa o de Madjadjane
enfrenta maiores dificuldades na sua gestão. As
condições de organização e realização de trabalho
são muito fracas, comparativamente à Gala,
onde os facilitadores procuram encontrar alguns
elementos com uma escolarização aceitável para
reforçar os funcionários do lodge localmente
selecionados.
Os rendimentos das vendas do lodge,
são partilhados entre a comunidade, o lodge
e a comissão de gestão deste. A partilha de
benefícios foi realizada na comunidade de Gala.
Estes benefícios paritilhados são aplicados na
reabilitação da escola, compra de carteiras para a
referida escola e na compra de equipamento para
o posto de saúde.
A avaliação econômica e financeira dos
lodges mostrou que não existe sustentabilidade
no lodge de Madjadjane. As vendas de refeições
no lodge de Madjadjane não permitiram obter
lucros. O contrário ocorre em Gala. A razão entre
as receitas totais do ano e o investimento total
do lodge de Madjadjane indica que é de 2,6% do
investimento, enquanto, as receitas do lodge de
Gala correspondiam a 20,7% do investimento. O
lodge de Gala é mais rentável que o de Madjdjane.
Um dos problemas que pode estar a
contribuir para o fracasso do lodge de Madjadjane
é a dificuldade de gestão desta atividade. Esta
dificuldade provém do baixo nível de escolaridade
dos membros associados e pouco compreendem
as exigências dos turistas.
A localização geográfica dos lodges de
Gala e de Madjadjane pode também justificar a
redução do fluxo de turistas neles, uma vez que
existem outros lodges no mesmo distrito, cuja
gestão é privada, que se localizam junto à praia
e oferecem melhores condições de prestação de
serviços e atrativos. Estes constituem a preferência
de turistas que passam por estas comunidades.
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Notas
1. Helvetas é uma organização não
Governamental que trabalha com as comunidades
rurais, visando ao uso sustentável dos recursos
naturais e o desenvolvimento das comunidades.
2. “O termo ‘ trabalhadores’ aparecem
entre aspas para ressaltar que o trabalho supoe
o recebimento de algum salario, surgindo assim o
receio de se afirmarem como trabalhadores.
3. Consiste em calcular os custos e
benefícios para um mesmo período de tempo
(Noronha, 1987).
4. Corresponde a razão entre o investimento
e o Cash-flow, sendo este o conjunto dos in-flows

(receitas) e dos out-flows (despesas) ou a série
de receitas e despesas líquidas geradas por um
investimento (Araújo, 2003).
5. É a soma algébrica dos valores envolvidos
nos “n” períodos considerados, reduzidos ao
instante considerado inicial e descontados a uma
determinada taxa de juros, resultando no VAL dos
investimentos seleccionados (Batalha, 1997).
6. A taxa interna de retorno é a taxa que
torna o VAL do projecto nulo para que este não
produza excedente nem prejuízo. Para que um
projeto seja considerado financeiramente viável
com base neste critério de avaliação de avaliação,
a TIR deve ser Superior à taxa de actualização do
capital considerado (Gittinger, 1982).
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