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Restauração do Parque Nacional da Gorongosa
O sucesso da conservação da biodiversidade do Parque Nacional da Gorongosa e o
desenvolvimento das comunidades vizinhas tem sido possível devido ao generoso apoio
dos seus parceiros. O Parque agradece o apoio de todas as instituições, ambientalistas,
cientistas e gestores que perceberam a importância da estratégia de protecção e
conservação de um dos principais símbolos de Moçambique e um dos mais interessantes
Parques Nacionais em África.
A restauração do Parque Nacional da Gorongosa é um esforço conjunto entre o Governo
de Moçambique e a Fundação “Gorongosa Restoration Project”, uma entidade dos EUA
sem fins lucrativos. Ambos assinaram um acordo por 20 anos para a gestão conjunta do
Parque no sentido de restaurar o ecossistema, apoiar as comunidades locais no seu
desenvolvimento socioeconómico e criar, de forma sustentável, uma indústria turística.

Principais parceiros do Parque Nacional da Gorongosa

Entidades Governamentais:

 Governo de Moçambique
Ministério do Turismo (MITUR)
Governo da Província de Sofala
Instituto Nacional do Turismo (INATUR)
 Governo dos Estados Unidos da América
Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
 Governo de Portugal
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)
 “Global Environment Facility” – via Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas
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Retrospectiva Histórica e Resultados Alcançados
Parcerias científicas:












Universidade Católica da Beira
Universidade Eduardo Mondlane
Universidade Pedagógica
Museu de História Natural
Universidade de Coimbra, Portugal
Universidade de Harvard, EUA
Universidade de Princeton, EUA
Field Museum of Natural History, Chicago, EUA
Museum of Idaho, EUA
Mount Sinai School of Medicine, EUA
Parque Nacional do Kruger (África do Sul)

Doadores:






Gordon and Betty Moore Foundation
Peace Corps, USA
The Rose House Fund
SONAE Corporation, Portugal
Zoo Boise Conservation Fund
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Parque Nacional da Gorongosa

O Parque Nacional da Gorongosa foi oficialmente criado em 1960 sendo um dos locais de
maior biodiversidade do Planeta.
Durante o período da guerra após a independência registou-se uma perda significativa das
populações das diversas espécies de animais.
Em finais dos anos 90 encetaram-se os primeiros esforços para restaurar o Parque, mas só
com a assinatura em 2004 do MoU entre o Governo e a Carr Foundation e,
posteriormente, em 2008 com a concessão por 20 anos renováveis da gestão conjunta do
Parque pelo Governo e o “Gorongosa Restoration Project” foi possível relançar de forma
definitiva o processo de reabilitação do Parque.

Os resultados obtidos são notáveis
 A constituição de uma força de fiscalização de mais de 120 fiscais preparados e
equipados para protecção do Parque e seus recursos;
 A reintrodução de animais de diversas espécies e o crescimento das diversas
populações animais;
 A construção de um santuário destinado à recepção de animais reintroduzidos com vista
ao seu controlo sanitário e crescimento dos efectivos e posterior introdução no Parque
 O reinício da actividade turística com a reabilitação da infra-estrutura hoteleira e a
realização de safaris fotográficos com a participação do sector privado;
 A reabilitação e construção de escolas e clínicas e o apoio à prestação de serviços de
saúde e educação às comunidades circunvizinhas;
 A construção de um Centro de Educação Comunitário onde se desenvolvem acções de
formação e educação ambiental;
Clube Empresarial da Gorongosa
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 A inclusão no Parque da Serra da Gorongosa onde se iniciou um programa de criação
de viveiros de plantas indígenas e a plantação de milhares de árvores na Serra com a
participação das comunidades, bem como o apoio e assistência às comunidades na
produção agrícola nas áreas vocacionadas para tal;
 O desenvolvimento de programas de investigação da biodiversidade, incluindo a
identificação de novas espécies e monitoramento dos ecossistemas e populações
faunísticas;
 A construção de um Laboratório de Biodiversidade vocacionado para a investigação
científica e formação de investigadores;
 A criação de mais de 500 postos de trabalho e realização de programas de formação e
educação de nível médio e superior, dentro e fora do país, de técnicos e investigadores
nacionais ligados ao Projecto de restauração do Parque;
 A constituição duma experiente equipa de gestão do Parque com a participação
crescente de gestores e técnicos nacionais.
Estes resultados só foram possíveis devido aos recursos financeiros alocados para o efeito e
que se aproximam hoje dos 6 milhões de USD/ano, sendo de destacar as contribuições da
Fundação “Gorongosa Restoration Project” e do Governo americano através da USAID e,
ainda, da actividade turística e de algumas das organizações privadas anteriormente
mencionadas.
No entanto, será necessário mobilizar recursos adicionais para ampliar o âmbito das
actividades do Projecto, com vista a atingirem-se plenamente os seus objectivos. Neste
contexto, o Parque pretende encorajar e envolver a comunidade empresarial
moçambicana neste nobre esforço de restaurar um dos Parques mais emblemáticos em
África e no mundo.
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Pretende-se, desta forma, assegurar a preservação de uma das áreas de maior
biodiversidade do Planeta com a participação não só da comunidade internacional mas
também do sector empresarial moçambicano que se queira associar ao Projecto dando-lhe
um cunho cada vez mais moçambicano.
Para o efeito o PNG está disposto a dar contrapartidas a entidades empresariais que
queiram participar na sua reabilitação, na qualidade de membros do Clube Empresarial da
Gorongosa, nos moldes e condições que a seguir se estabelecem.

Benefícios dos Membros do Clube Empresarial
da Gorongosa
 Reconhecimento público do Membro, como Patrocinador do projecto escolhido, com
divulgação na imprensa, “social media” e no website do Parque Nacional da Gorongosa;
 Menção do patrocínio na sede do projecto no Parque Nacional da Gorongosa;
 Oferta de placa simbólica de agradecimento ao patrocinador, com o objectivo deste
poder expor nas instalações da sua empresa;
 Participação na “Gala Gorongosa”, jantar anual VIP em Maputo, com a participação da
imprensa. Cada Membro terá direito a 8 convidados;
 Oferta anual de alojamento no Girassol Gorongosa: 15 noites/pessoa. Esta oferta
poderá ser usada para entretenimento do patrocinador, seus clientes ou outros
convidados à discrição do patrocinador.
 Oferta de vídeo corporativo promocional de 2 minutos, filmado no Parque Nacional da
Gorongosa. Este vídeo destina-se a ser utilizado pelo patrocinador, nomeadamente nos
meios de comunicação social, como publicidade corporativa nas televisões locais, etc.

Clube Empresarial da Gorongosa
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Projecto de educação
das crianças vulneráveis

Identificação dos Projectos a apoiar no Parque
Nacional da Gorongosa

Projecto de Investigação
dos elefantes

No Parque desenvolvem-se diversos projectos e actividades indispensáveis ao sucesso da
restauração do Parque Nacional da Gorongosa. Desse conjunto de projectos e actividades
apresentam-se seis considerados prioritários e para os quais é necessário mobilizar apoios
adicionais. Estes projectos são plurianuais e os níveis actuais do seu financiamento são
assegurados pelo próprio Parque e seus patrocinadores e parceiros.

I

Projecto de Investigação
dos leões

Contribuição dos Membros do Clube
Empresarial da Gorongosa

Nesta fase é crucial agregar mais apoiantes para os projectos e actividades que a seguir se
enumeram, estimando-se uma contribuição anual por patrocinador de US$25.000. Esta
quantia permitirá a cobertura de lacunas no orçamento de cada projecto, por forma a assegurar a sua optimização e ampliação das actividades e intervenções previstas.
O PNG procederá à divulgação dos patrocinadores no âmbito do pacote de benefícios dos
membros do Clube, o qual inclui:





Menção no relatório anual sobre a actividades e realizações alcançadas no Parque
Apresentação pública na Gala Gorongosa
Divulgação online no site do Parque e em newsletter periódicas
Divulgação durante as visitas dos patrocinadores ao Parque
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Projecto de Investigação dos Leões
Enquanto a vida selvagem do Parque Nacional da Gorongosa vai aumentando, o número
de leões parece ter estagnado. A equipa de investigação de leões liderada pela Paola
Bouley está focada em investigar os factores que afectam o crescimento da população de
leões, tais como: a composição e abundância de presas, genética, doenças e impacto
humano (incluindo a caça ilegal).
O estudo dos leões abrangeu até hoje 20% da totalidade da área do Parque (4,067 Km2)
onde foram documentados 34 leões. O estudo está agora a expandir para áreas
inexploradas a norte do Lago Urema. Estas áreas são importantes corredores de ligação no
interior do grandioso ecossistema Gorongosa-Marromeu e que constitui a região objecto do
estudo de conservação dos leões.
Esta investigação também abrange outros carnívoros como leopardos e hienas. O foco desta
pesquisa centra-se nos factores que influenciam a recuperação destes carnívoros, desde
limitações existentes nos bandos, à genética e ao impacto humano.
O veterinário do Parque, Rui Branco, colocou com sucesso coleiras com sinal de satélite
em 5 leões (3 machos e 2 fêmeas). Estas coleiras permitem seguir estes indivíduos de perto
de modo a estudar o seu comportamento e hábitos.

A equipa está a crescer e tem vindo a treinar jovens ecologistas da Vila da Gorongosa. As
estagiárias Celina Dias e Domingas Aleixo, foram as primeiras mulheres moçambicanas
recrutadas para o departamento cientifico do Parque e as primeiras mulheres
moçambicanas a trabalhar directamente com leões no seu habitat natural.

Prioridades de financiamento:
 Aquisição, operação e manutenção de veiculo automóvel 4x4 exclusivamente
dedicado ao projecto;
 Tempo de helicóptero para aceder a zonas inacessíveis para monitorar os
leões com colares. Esta identificação permitirá o estudo dos factores de risco
destes carnívoros nas referidas zonas;
 Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais, tais como colares
satélite, câmaras, material de imobilização e outros equipamentos e materiais
de terreno;
 Encargos com estagiários incluindo a estadia, deslocação e acções de
formação específicas.

Para além das coleiras existem outros métodos de observação do terreno, como câmaras
colocadas em pontos estratégicos, e toda uma rede de colaboradores do Parque (fiscais e
guias turísticos) que seguem de perto estes animais.
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 Colocação de colares satélite em animais das manadas seleccionadas com vista a seguir
os seus movimentos, determinar a dinâmica e características das suas rotas e
comportamentos;
 Implementação de medidas preventivas e de intervenção com vista a reduzir o risco
de incursões de animais em zonas de produção e habitação nas áreas circunvizinhas
do Parque e nas áreas mais propícias à caça furtiva. Medidas que passam também por
retirar os animais de tais áreas;
 Realização de acções de formação e sensibilização junto das comunidades sobre
procedimentos a seguir no que respeita à protecção dos seus bens, dotando-as de
alguns meios para protecção das suas machambas e habitações bem como para
afugentamento dos animais de forma adequada e sem perigo para as comunidades;
 Constituição de uma equipa especializada para proceder exclusivamente ao
monitoramento de elefantes e seus movimentos, em estreita articulação com as
equipas de fiscais do Parque com vista à coordenação de acções de prevenção de
conflitos e combate à caça furtiva.

Projecto de Investigação dos Elefantes
O Parque Nacional da Gorongosa pretende intensificar a monitorização da população local
de elefantes com o objectivo de mitigar dois dos maiores problemas relacionados com
estes grandes mamíferos: o conflito Homem-Elefante e a actividade criminosa em busca de
marfim.
O conflito Homem-Elefante nas áreas fronteiriças do Parque, advém do aumento de
pessoas e suas actividades agrícolas, assim como o aumento da população de elefantes.
Anualmente na margem sul do rio Pungué, ocorrem incidentes dramáticos com
consequências nocivas para a população residente nessa área e para os próprios elefantes.
O PNG em conjunto com as autoridades e comunidades locais, pretende implementar
uma estratégia de médio e longo prazo com o objectivo de inverter a actual tendência de
crescimento de casos de conflito.
As actividades criminosas em busca de marfim, são ainda uma realidade por todo o mundo
e, infelizmente, com grande expressão em Moçambique. O monitoramento intensivo das
manadas residentes no Parque, são uma prioridade para se poder detectar e reagir a tempo
a qualquer situação de caça furtiva.
O monitoramento da população de elefantes consiste nas seguintes actividades:

Este programa e estratégia de mitigação do conflito e protecção contra acções criminosas
de abate de animais com vista à extracção de marfim, será implementado ao longo de
vários anos e de forma permanente, sofrendo os ajustamentos necessários ao longo do seu
processo de implementação.

Prioridades de financiamento:
 Campanhas de formação e sensibilização das comunidades na postura e
medidas a tomar para proteger os seus bens;
 Equipamentos para que as comunidades possam implementar as diferentes
estratégias;
 Equipamentos específicos para os fiscais do Parque envolvidos em missões de
afugentamento;
 Colares satélite e VHF para monitoramento do movimento das manadas
dentro e fora do Parque;
 Meios aéreos para monitorização e intervenção em caso de problemas com
elefantes em áreas de difícil acesso;
 Criação e formação de uma equipa do Parque que monitorize exclusivamente
os elefantes e seus movimentos, incluindo a dinâmica e características das
suas rotas e comportamentos e articule com as equipas de fiscalização a
tomada de medidas de prevenção ou intervenção em caso de conflito e contra a caça furtiva.

 Identificação dos grupos e manadas mais susceptíveis de envolvimento no conflito com
as comunidades e de contacto com elementos envolvidos em acções criminosas de
abate;
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Projecto de Educação das Crianças Vulneráveis
O futuro do Parque Nacional da Gorongosa depende em grande parte da educação das
populações locais tornando o investimento na juventude uma prioridade.

social, a consciência ambiental e ao respeito pelo uso adequado e sustentado dos recursos
naturais.

As crianças que vivem na periferia do Parque Nacional da Gorongosa provêm na sua
maioria de famílias muito pobres. Elas caminham diariamente longas distâncias para ir e
voltar da escola. Durante os períodos de chuva, livros e cadernos acabam por se deteriorar
no transporte. Muitas destas escolas são também ao ar livre, tornando impossível o
funcionamento normal das aulas. As condições precárias oferecidas as estas crianças
acabam proporcionando resultados medíocres do seu desempenho escolar.

Este projecto já foi iniciado com investimentos significativos de organizações internacionais.
Mas as necessidades crescentes ditam a urgência de se mobilizarem mais recursos
financeiros para a construção de novas unidades e para a melhoria das condições das
escolas locais, para as suas infra-estruturas, equipamentos e materiais de ensino para alunos
e professores.

Elisabeth Roque, Directora de Relações com a Comunidade, lidera este grande desafio de
transformar e melhorar as actuais condições de estudo para estes alunos e, ainda, de
promover a prática de actividades complementares no âmbito da introdução de técnicas
de produção agrícola, educação ambiental e actividades desportivas.
Educar as crianças e os jovens destas comunidades, significa facultar-lhes a possibilidade de
acesso ao mercado de trabalho e a novas oportunidades. Este programa tem como objectivo
capacitar os jovens para o exercício de novas profissões e para desenvolverem as suas
próprias actividades produtivas e comerciais, afastando-os de actividades ilegais do uso dos
recursos naturais do PNG.

Prioridades de financiamento:
 Construção, reabilitação e manutenção de escolas locais e salas de aula;
 Aquisição de materiais escolares básicos (cadernos, lápis, canetas, borrachas
réguas, quadros, etc.);
 Aquisição de materiais de jardinagem e instrumentos agrícolas para ensino de
práticas agrícolas;
 Aquisição de materiais e equipamentos desportivos;
 Realização de actividades de educação ambiental incluindo visitas e palestras,
competições desportivas escolares associadas ou não àquelas actividades.

Potenciado pelas actividades de educação ambiental desenvolvidas no âmbito do programa
comunitário do Parque, a educação destas crianças e jovens promove a responsabilidade
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Unidade de Luta Contra a Caça Furtiva
A contagem aérea da vida selvagem na Gorongosa mostrou que os números de vida
selvagem do PNG cresceram cerca de 40% nos últimos 3 anos. A responsabilidade da
unidade de luta contra a caça furtiva é proteger a vida selvagem do Parque Nacional da
Gorongosa dos caçadores furtivos e das suas armadilhas assim como as populações locais.
Liderada por Pedro Muagura, Director de Conservação, esta unidade è composta de 120
fiscais dedicados à luta contra a caça furtiva e à mitigação do conflito homem-animal no
Parque Nacional da Gorongosa. Esta equipa patrulha todo o Parque associando-se às
comunidades adjacentes, mobilizando os chefes locais e educando as comunidades locais.
O sucesso no cumprimento desta missão exige a realização de acções de treino contínuo e
seu ajustamento permanente às características e métodos usados pelos caçadores furtivos,
bem como a disponibilidade de veículos operacionais, inclusive de embarcações, meios de
comunicação apropriados e equipamento adequado dos fiscais.

Prioridades de financiamento:
 Aquisição e operação de barco motorizado de patrulhamento para acesso a
áreas remotas;
 Aquisição de mais rádios de comunicação;
 Realização de acções de formação avançada e treino especializado de fiscais;
 Aquisição de uniformes, botas, e outros equipamentos pessoais para fiscais;
 Cobertura de encargos crescentes com logística e transporte associados à
actividade de fiscalização.

O objectivo é: aumentar a efectividade do patrulhamento e de cobertura das áreas mais
remotas, sobretudo durante a “época das chuvas”, em particular de Dezembro a Março,
altura em que vastas áreas do Parque ficam inacessíveis; garantir capacidade de acesso,
prevenção e intervenção rápida e eficaz com vista a neutralizar acções de caça furtiva;
evitar casos de conflito entre animais e as comunidades; intensificar as acções de
identificação e recolha de armadilhas.
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 Educação de conservacionistas e especialistas moçambicanos - O Laboratório tem
por objectivo oferecer uma vasta gama de oportunidades educacionais a estudantes
moçambicanos e líderes de conservação, como sejam a participação em workshops
sobre biodiversidade e temas relacionados com a conservação, participação na
actividade diária do laboratório e nas pesquisas biológicas organizadas pelo
Laboratório. Além disso, estudantes moçambicanos e líderes de conservação poderão
ser parte de uma série de projectos de investigação de longo prazo no Parque Nacional
da Gorongosa.
 Media e difusão - Parte do Laboratório será dedicada à comunicação social e
respectiva distribuição, de modo a cumprir a nossa missão de partilhar o conhecimento
acerca da biodiversidade com cientistas, estudantes e com o público. O Laboratório irá
estabelecer laços com Instituições científicas e universitárias nos EUA, Moçambique e
em outros países, para que possamos envolver os alunos e o público na nossa
pesquisa. Através de parcerias na área da comunicação social com museus e
instituições do ensino superior, o Laboratório poderá em breve dar a conhecer ao
público os cientistas investigadores e o seu trabalho, através de uma estratégia de
comunicação continuada.

Laboratório de Biodiversidade E. O. Wilson
O Laboratório Edward O. Wilson é um laboratório de pesquisa no Parque Nacional da
Gorongosa. Um novo e importante centro de actividades científicas e educacionais em
Moçambique. Criado para explorar, documentar e proteger a biodiversidade do Parque
Nacional da Gorongosa, este laboratório oferece oportunidades de investigação e formação
em áreas relacionadas com a biodiversidade para estudantes e líderes de conservação em
Moçambique.
A direcção científica do laboratório é assegurada por Piotr Naskrecki, PhD, eminente
entomologista, reconhecida autoridade mundial no âmbito da sua especialidade. O
laboratório dispõe já de uma equipa permanente de técnicos nacionais a trabalhar na
recolha, processamento e classificação de espécies.

Os objectivos do Laboratório E.O. Wilson são
 Exploração biológica e monitorização - O Laboratório E.O. Wilson realiza pesquisas
abrangentes da diversidade biológica do Parque em todas as suas zonas ecológicas,
tipos de habitats e comunidades biológicas mais importantes. Os resultados dos estudos
e projectos de pesquisa exploratória de longo prazo irão criar uma imagem detalhada e
dinâmica da vida na Gorongosa e vão ainda ajudar a orientar os esforços de
restauração do PNG.
 Colecção sinóptica de biodiversidade - O Laboratório é o lar de uma colecção
sinóptica permanente da flora e da fauna do Parque da Gorongosa. Esta é a primeira
instalação do género em qualquer área protegida de África. O Laboratório irá trabalhar
em estreita colaboração com as instituições nacionais para um inventário completo de
riqueza biológica de Moçambique.
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O funcionamento adequado do laboratório por forma a se alcançarem os objectivos a que
se propõe implica a disponibilidade de recursos adicionais, para além dos já investidos na
sua construção e funcionamento.
Tais fundos são necessários para assegurar a aquisição de equipamentos e materiais
complementares incluindo de uso corrente e permanente, para a realização de pesquisas
de biodiversidade, recolha, processamento, classificação e conservação de espécimes,
formação e treino de estudantes e estagiários, divulgação de resultados de pesquisas e
trabalhos realizados, intercâmbio com outras instituições científicas, entre outras iniciativas
e actividades.

Prioridades de financiamento:
 Aquisição de equipamentos laboratoriais e materiais associados (microscópios,
lâminas, reagentes, instrumentos, etc.) bem como outros materiais de uso
corrente;
 Aquisição de equipamento adicional de refrigeração e equipamentos de imagem e projecção;
 Aquisição, operação e manutenção de grupo gerador de emergência, crucial
para a preservação da qualidade das amostras e espécimes;
 Aquisição, manutenção e operação de veículo 4x4 exclusivamente dedicado
às actividades do Laboratório;
 Cobertura de custos associados à realização de actividades de pesquisa da
biodiversidade no Parque e divulgação dos seus resultados, formação e treino
de estagiários e estudantes.

Clube Empresarial da Gorongosa
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Programa de Gestão do Santuário de Fauna
Bravia
Com 6.000 hectares, o Santuário acolhe os animais reintroduzidos no Parque Nacional da
Gorongosa no período de quarentena. Com elevados níveis de gestão e manutenção, este
espaço é um elemento essencial do Projecto de Restauração do Parque.
É também neste recinto que ocorre maior maneio veterinário de animais, sendo assim
importante ter os meios disponíveis no local para as diferentes intervenções necessárias,
quer em caso de doenças, controlo epidemiológico e ferimentos.
Por ser também um local de multiplicação de animais altamente valiosos para Projecto de
Restauração é importante ter as mais modernas medidas de segurança, pois os métodos
usados pelos caçadores furtivos são cada vez mais sofisticados.
Assim, os objectivos principais deste programa liderado por Marcelino Denja, Gestor do
Santuário, são:
 Reforço da capacidade de monitoria e fiscalização dos efectivos e da área do
Santuário;
 Reforço da capacidade de intervenção a nível dos serviços veterinários;
 Reforço da capacidade de intervenção com vista à manutenção e reabilitação de
infra-estruturas.
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Prioridades de financiamento:
 Formação específica e apetrechamento avançado de fiscais afectos ao
santuário, nomeadamente com equipamentos de comunicação, rastreio, entre
outros;
 Aquisição, manutenção e recuperação de veículos de apoio às operações do
Santuário, nomeadamente motorizadas, veículo 4x4 e atrelados especiais;
 Aquisição de materiais, equipamentos, meios de diagnóstico e medicamentos
veterinários para tratamento e imobilização de animais;
 Construção de pequena sala de necropsia para melhor investigação de causas
de mortes que ocorram, quer por doença, acidentes ou provocadas, incluindo
por envenenamento e identificação dos agentes causadores;
 Ferramentas e materiais para manutenção e reparação de vedações e
cercados, vias de circulação e, ainda, para manutenção e aquisição de
equipamentos para abastecimento e armazenamento de água.

Clube Empresarial da Gorongosa
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