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ADMINISTRADOR DO PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA

Pedro Muagura condecorado com o prestigioso prémio
Kenton R. Miller 2020 para inovação em parques
nacionais e Sustentabilidade de áreas protegidas
Beira (O Autarca) – Gorongosa mais uma vez em alta no panorama global. O seu Administrador (do
Parque Nacional da Gorongosa), Pedro
Estêvão Muagura foi condecorado esta
quarta-feira (26AGOSTO2020), na
Suíça, com o prestigioso prémio Kenton R. Miller 2020 para Inovação em

Frase:

Parques Nacionais e Sustentabilidade
de Áreas Protegidas, atribuído pela União Internacional para a Conservação
da Natureza (IUCN) e pela Comissão
Mundial de Áreas Protegidas (WCPA).
Na cerimónia foi igualmente condecorado com o mesmo prémio a Nizar
Youssef Hani da Reserva da Biosfera

Não se apegue a ninguém. Trate as pessoas como elas te
tratam. As pessoas só dão valor ao que elas não podem
ter.■

Shouf no Líbano.
Segundo um comunicado da
ANAC – Administração Nacional das
Áreas de Conservação, o prémio homenageia indivíduos que estão a dar
passos ousados para garantir a sustentabilidade a longo prazo destes locais
vitais, desenvolvendo e aplicando políticas inovadoras, conhecimento científico, tecnologias, práticas de campo ou
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modelos de governança. Nomeado em
homenagem ao Dr. Kenton R. Miller,
Director Geral da IUCN de 1983 a
1988 e três vezes Presidente da
WCPA, o prémio foi criado em reconhecimento ao seu admirável legado de
promoção da inovação e aprendizagem
no planeamento e gestão de áreas protegidas e conservadas em todo o mundo, e orientação de líderes no campo
da conservação.
Os esforços combinados de
Pedro Estêvão Muagura para lidar com
a perda de floresta tropical no Parque
Nacional da Gorongosa, em Moçambique - após os impactos devastadores da
guerra civil sobre a biodiversidade - e
melhorar os meios de subsistência dos
agricultores locais, foram pioneiros na
sua abordagem e impacto. Confrontado
com o dilema de desmatamento contínuo, perda de biodiversidade e a luta
pela subsistência dos agricultores locais após a guerra dos 16 anos em Moçambique, Muagura teve a ideia de cultivar café nas encostas das montanhas
desmatadas. Ele propôs que o café pudesse ser cultivado à sombra, sob árvores nativas replantadas, dando uma
renda à população local e, ao mesmo
tempo, restaurando a floresta. Perante
o cepticismo inicial, Muagura prevaleceu com a sua ideia, embora ninguém
tivesse qualquer experiência de cultivo
de café na zona da Gorongosa, ou mesmo em muitas partes de Moçambique.
Ele trabalhou em estreita colaboração
com a comunidade para entender as
suas necessidades e demonstrar que os
benefícios da restauração superariam
os ganhos de curto prazo da agricultura
de corte e queimada. Ele também teve
que entender e envolver-se com os papéis de género, garantindo que as mulheres tivessem autonomia para contribuir com os viveiros de mudas e árvo-

res recém-plantadas.
Hoje, o povo da Serra da Gorongosa está a plantar cerca de 200.000
árvores de café por ano, juntamente
com 50.000 árvores da floresta tropical, e as mulheres representam 50%
dos pequenos agricultores, agora totalizando mais de 600 pessoas. O produto
é comprado por uma empresa de produtos naturais que processa o café na
sua nova fábrica nas proximidades e
comercializa os grãos torrados em Moçambique e no mundo. Os esforços de
Pedro Muagura promoveram o uso sustentável da terra, o desenvolvimento
comunitário e a conservação da biodiversidade na região – destaca o comunicado da ANAC, entidade pública que
felicita o condecorado.
Segundo a ANAC, os vencedores deste ano do prémio “são faróis
de esperança em regiões que tiveram
uma história turbulenta, afectando tanto os humanos quanto a natureza de
forma profunda nas últimas décadas”.
A ANAC salienta ainda que
“num período imensamente desafiador
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para Moçambique e Líbano nas últimas
semanas e meses, estes dois pioneiros
demonstraram que estes países e regiões também podem ser considerados
exemplos de resiliência, inovação e
sustentabilidade - servindo como um
modelo para conservacionistas de todo
o mundo”.
Pedro Estevão Muagura é Administrador do Parque Nacional da Gorongosa desde 2018, tendo substituído
no cargo Mateus José Mutemba, actual
Director Geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação
(ANAC).
Muaguara é considerado um exímio conservacionista moçambicano
com créditos reconhecidos a nível global pela sua entrega e dedicação à conservação da natureza. É tido como um
dos homens do universo que já plantou
maior número de árvores diversas, estimado em 100 milhões. Na Gorongosa, é descrito pelos seus pares como
sendo um homem fantástico, sempre
bem humurado e disponível a partilhar
sua experiência profissional.■ (FC)
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Fundo de Apoio aos Fiscais de Conservação recebe
doação de 2 milhões de meticais da AVM Consultores
Maputo (O Autarca) – O
Fundo Dr. Carlos Lopes Pereira, que
visa reconhecer e premiar a bravura e
dedicação dos fiscais das áreas de conservação em Moçambique, acaba de
receber uma nova contribuição para o
seu capital, no valor de dois milhões de
meticais feita pela AVM Consultores,
representada por Adamo Valy.
O Fundo de Apoio aos Fiscais
foi criado com base na doação totalidade da parte monetária do Prémio Prince William Award for Conservation in
Africa - 50.000 libras esterlinas com
que o Dr. Carlos Lopes Pereira, actual
director dos Serviços de Protecção e
Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC)
foi agraciado em 2019, pela Tusk International.
Posteriormente,
a
BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade decidiu valorizar o gesto altruístico do Dr. Carlos
Lopes Pereira contribuindo por sua vez
com outras 50.000 libras – o que permitiu que o Fundo contasse com um
capital inicial equivalente a oito milhões e seicentos mil meticais.
A AVM Consultores torna-se a
primeira instituição nacional que adere
a esta iniciativa, respondendo ao apelo
publicamente lançado pelos seus promotores quando do lançamento do

Fiscais do Parque Nacional da Gorongosa (em Sofala) em plena missão de patrulhamento

Fundo, a 31 de Julho último, na comemoração do Dia Internacional do Fiscal
da Flora e Fauna Bravia.
A partir de 2021 o Prémio Dr.
Carlos Lopes Pereira vai atribuir prémios aos fiscais que mais se destacarem ao longo do ano. Vai também conceder apoio aos familiares próximos
dos fiscais que no desempenho da sua
função percam a vida ou fiquem permanentemente incapacitados.
SOBRE A BIOFUND A BIOFUND
A BIOFUND – Fundação para
a Conservação da Biodiversidade é um
Fundo Ambiental, uma instituição não

lucrativa e de direito privado que mobiliza, aplica e gere recursos financeiros em benefício exclusivo da conservação da biodiversidade em Moçambique.
Foi criada seguindo as normas
de melhores práticas internacionais para Fundos de Conservação, consagradas nos parâmetros da CFA (Conservation Finance Alliance). Além da sua
actuação específica como Conservation
Trust Fund, a Fundação traz ao esforço
da conservação em Moçambique o
contributo do sector privado, da sociedade civil e da Academia.■ (R)

INAM anuncia vaga de calor para Maputo e Gaza
Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia lançou alerta ao princípio da tarde
desta quinta-feira em torno da previsão de ocorrência de uma vaga de calor entre amanhã e sábado, caracterizada
por tempo muito quente com temperaturas máximas que poderão variar entre 34 e 39 graus celsius, afectando distritos das províncias de Maputo e Gaza (sul), incluindo as cidades de Maputo, Matola, Xai-Xai e Chókwé. O
INAM prevê a mudança do estado do tem-po no próximo domingo, podendo se caracterizar por descida acentuada
de temperatura, ventos com rajadas fortes, aguacei-ros moderados e trovoadas fracas a moderadas.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

17 de Agosto de 1976 … Custódio Duma
Custódio Duma é sem dúvidas uma figura sobejamente pública em Moçambique.
É Advogado de profissão, consultor na área de Direitos Humanos, Democracia e Boa Governação. O jurista
Custódio Duma é ainda escritor e poeta. Por conta da sua
meritocracia tornou-se primeiro presidente da Comissão
Nacional de Direitos Humanos de Moçambique.
Pessoalmente conheço o Custódio Duma desde
2005, praticamente quando acabava de regressar do Brasil
onde frequentou o curso de Mestrado em Direito. A nossa
relação foi-nos referida por João Craveirinha, colaborador
do jornal já desde antes dessa altura a partir de Lisboa onde
reside. Por indicação de João Craveirinha, à quem aproveito esta ocasião para reiterar estima, consideração e agradecimento, Custódio Duma começou a colaborar para O Autarca a partir de Maputo, muito antes de escrever ou apresentar comentários em algum outro órgão de comunicação
social em Moçambique. A sua visão analística, realística e
crítica (genuina e avançada) que semanalmente transmitia
aos leitores do O Autarca precipitou o seu assédio por parte
de outros jornais em Maputo, incluindo rádios e televisão
para os quais passou a colaborar, mas sem esquecer a sua
originalidade.
Juntos privamos em várias ocasiões, em Maputo,
Beira e Quelimane.
Custódio Duma é natural de Mossurize, província
de Manica, com estudos em Direito, Ciência Política e Teologia feitos em Moçambique e Brasil. Saiu de Mossurize
para Chimoio quando ainda tinha 2 anos, por conta da
transferência do seu pai (professor).
Duma, como é carinhosa e popularmente tratado,
nasceu a 27 de Agosto de 1976 e hoje está celebrando o seu
44º Aniversário Natalício. Desejo longa vida, saúde, fraternidade, prosperidade ao Amigo Custódio Duma, e tomo este momento para renovar a nossa Amizade. Feliz Aniversário.■
PS: É dele o poema que transcrevo a seguir. Retirei da
sua página do fb sem prévia autorização com certeza
absolouta de ter sua autorização:

Quando acordo de madrugada
Muitas vezes é para ler ou escrever
Hoje acordei para ler
Ler os anos de vida e agradecer
Ler o meu passado e origem
Ler tudo que aprendi até aqui
Ler os meus caminhos a partir daqui
Leio a minha vida como uma missão em si
Uma missão que ainda tem que ser cumprida
Embora hoje com já 44 anos de caminhada
É uma missão gratificante!!

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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