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Missão
A nossa obra consiste em restabelecer e proteger a  
biodiversidade e os processos naturais do Parque Nacional 
da Gorongosa e da sua Zona Tampão. Contribuímos para 
o desenvolvimento humano e para o alívio da pobreza, 
proporcionando educação, acesso aos serviços de saúde 
e apoio na agricultura. Criamos emprego no ecoturismo e 
experiências únicas na natureza para os nossos clientes.

 
O Projecto da Gorongosa abrange quatro áreas  
fundamentais:
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Desenvolvimento humano
Cuidados de saúde,  
educação, assistência 
aos agricultores,  
bem-estar  
económico

Ecoturismo 
Emprego, receita,  
sustentabilidade 
económica

                                      Conservação
               Protecção do 

nosso património para as 
gerações futuras

 

                                  Ciência
 Conservação e gestão 

fundamentadas 

 

    
     

 A Comunicação e a Media

Conteúdo    
2018 Em Foco – Trabalho de Equipa

 
        

“A Gorongosa nao é um vaso Ming que tencionamos restaurar, é um  
ecossistema dinamico em recuperacao.”  

Robert M. Pringle
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Conservação
 ■ Reintroduzimos com sucesso um grupo de Mabecos no Parque da Gorongosa em Abril de 2018.
 ■ Este ano assistimos ao nascimento de um número recorde de crias de leão, adicionando mais 24 indivíduos à  

população de leões já existente.
 ■ Os nossos cientistas colocaram em doze elefantes coleiras de rastreamento via satélite para promover um estudo de 

determinação das dinâmicas espácio-temporais e planear uma coexistência homem-fauna bravia.
 ■ Desde 1 de Janeiro, passámos a gerir a Coutada 12, uma anterior área de caça de 2.800 Km2 situada a nordeste da 

Gorongosa. Estamos num processo de actualização do seu estado de conservação para parque nacional.
 ■ Duplicámos	o	número	de	fiscais	de	campo	(recrutados	das	comunidades	locais)	para	261,	exercendo	as	suas	

funções 365 dias por ano.
 ■ Estreámos	o	filme	‘Na	Linha	da	Frente:	Os	Fiscais	do	Parque	Nacional	da		Gorongosa’	a	31	de	Julho	de	2018,	no	
Dia	Mundial	do	Fiscal,	em	Maputo,	em	celebração	dos	esforços	dos	fiscais	em	Moçambique.	

Ciência 
 ■ Lançámos	um	programa	de	Mestrado	em	Biologia	de	Conservação	com	doze	estudantes	Moçambicanos.	Este	 

currículo de dois anos é totalmente realizado no Parque Nacional da Gorongosa.
 ■ Um grupo heterogéneo de cientistas tomou a seu cargo uma avaliação de biodiversidade na Coutada 12  

abrangendo áreas nunca anteriormente estudadas.
 ■ A quantidade de espécies registadas nas Paisagens da Grande Gorongosa subiu agora para 5.775.
 ■ Os nossos biólogos registaram duas novas espécies de lagartos subterrâneos e gafanhotos, assim como duas novas 

espécies potenciais de plantas este ano.
 ■ O nosso Projecto Paleo-Primata Oxford-Gorongosa fez uma descoberta de jazidas de fósseis que datam do  
Mioceno	(5	a	23	milhões	de	anos	atrás)	que	geraram	uma	fauna	extinta	diversificada	com	a	provável	inclusão	de	
novas espécies de mamíferos.

Ecoturismo
 ■ A Gorongosa Expeditions acrescentou actividades turísticas ao Parque, tal como canoagem e safaris a pé.
 ■ No decorrer da primeira parte da época de turismo de 2018 (Fevereiro-Agosto) proporcionámos acomodação para 
1.637	visitantes	estrangeiros	no	Montebelo	Gorongosa	Lodge	&	Safari,	completando	8.743	dormidas.	Isto	indica	
que os visitantes passam uma média de cinco noites no Parque.

 ■ Ao longo do último ano houve um aumento de 56% de safaris de carro feitos por visitantes estrangeiros. 
 ■ Três	novos	guias	turísticos	qualificaram-se	em	Agosto,	aumentando	o	número	de	guias	da	Gorongosa	para	oito.
 ■ O valor total da receita gerada pelo turismo no ano transacto atinge 654.000,00 dólares americanos. 
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Desenvolvimento humano na 
Zona Tampão

 ■ Actualmente há 50 Clubes de Raparigas com 2.000 
raparigas inscritas, tendo o apoio de 100  
promotores e 1.000 madrinhas na Zona Tampão.

 ■ Trinta e oito Clubes Ecológicos são frequentados por 
1.140 estudantes do ensino primário tendo o apoio 
de 76 professores.

 ■ Foram construídas três novas escolas primárias; 
foram também construídos seis centros de  
actividades na Gorongosa que acolhem as nossas 
diversas actividades junto das comunidades.

 ■ A equipa de Água da Gorongosa disponibilizou 
este ano novos benefícios de água e saneamento a 
45.000 membros das comunidades.

 ■ Nos distritos da Gorongosa, Nhamatanda, Muanza 
e Cheringoma, 88 agentes de saúde comunitários, 
128 parteiras tradicionais e 159 mães-modelo  
trabalham com as comunidades residentes.

 ■ Em Setembro de 2018, 270 brigadas de saúde 
móveis estavam em actividade em cinco distritos da 
Zona Tampão.

 ■ Projectos de geração de rendimentos comunitários 
envolveram 5.043 pessoas este ano.

Café – uma história de sucesso
 ■ Reabilitámos dez hectares de plantações de café e 

20 hectares de explorações agrícolas de agricultores 
locais desde 2017.

 ■ Os agricultores participantes ganharam as suas  
primeiras remunerações pelas suas colheitas de café.

 ■ Os viveiros de plantas recuperados serviram para 
preparar 20.000 pés de árvores de sombra e cerca 
de 400.000 pés de café para o período produtivo 
que se avizinha. 

 ■ A fábrica de café de Mapombue está agora em 
pleno funcionamento.Br
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Obrigado	por	lerem	o	nosso	relatório	de	Destaques	de	2018	da	Gorongosa	que,	como	verão,	reflecte	um	ano	de	muitas	
mudanças. Em primeiro lugar quero congratular Mateus Mutemba, o nosso anterior Administrador do Parque, por ter sido 
nomeado em Março deste ano como Director Geral da ANAC, a Administração Nacional das Áreas de Conservação em 
Maputo. Estou extremamente orgulhoso pela sua nomeação e farei o meu melhor para dar continuidade ao seu excelente 
trabalho aqui na Gorongosa. Ele deixou-me uma Área Protegida maravilhosa e uma equipa de excelência.

O processo de paz nacional, posto em movimento em Dezembro de 2016, promete e as pessoas estão a normalizar as 
suas vidas. Sabemos que os nossos projectos na Zona Tampão do norte do Parque são pioneiros da estabilização e  
construção	da	paz	pós-conflito.

O nosso projecto do café na Serra da Gorongosa está a correr bem. A Serra foi palco da guerra civil por muitos anos. Não 
só estão as plantações e viveiros de café novamente em actividade, os nossos pequenos agricultores estão de volta no 
mapa. Conseguimos efectuar uma primeira colheita este ano. Isto é encorajador, trazendo esperança às comunidades da 
Serra, muitas das quais foram afectadas pela agitação civil dos anos anteriores. 

A recuperação da população de fauna bravia do Parque continuou este ano. Um destaque é a bem sucedida reintrodução 
de um grupo de 14 Mabecos (“Painted Wolfs”). Os Mabecos faziam parte do ecossistema da Gorongosa no passado, 
mas foram extirpados do Parque – por isso é maravilhoso acolher esta bela espécie de volta a ‘casa’. Os nossos turistas e 
visitantes das Comunidades da Zona Tampão do Parque adoram-nos – e os membros dos Clubes Ecológicos escolheram 
nomes para todos os 14 à sua chegada.

Numa	colaboração	com	as	Universidades	do	Zambeze	e	Lúrio,	Instituto	Superior	Politécnico	de	Manica	e	também	numa	
parceria	com	a	Universidade	de	Lisboa,	Portugal,	iniciámos	o	primeiro	programa	de	Mestrado	em	Biologia	de	Conservação	
em Moçambique com 12 estudantes. Tanto quanto sabemos, é o primeiro Mestrado inteiramente orientado num Parque 
Nacional a nível mundial. É uma bela inovação para criar futuros líderes da ciência e conservação para Moçambique!

Este ano enveredámos por um processo de planeamento estratégico de 15 meses que irá culminar no nosso novo Plano 
Estratégico de 2020-2050 e num Plano Empresarial de 10 anos. Pretendemos coordenar todos os nossos doadores debaixo 
de uma mesma alçada estratégica. Estamos a trabalhar de perto com os governos distritais locais e as comunidades para 
assegurarmos o desenvolvimento de uma visão conjunta e acertar responsabilidades para um caminho de sucesso de  
conservação e desenvolvimento a longo prazo para todos nós.

Sinto-me	inspirado	pelo	progresso	alcançado	este	ano.	Esta	dinâmica	ajuda-me	a	enfrentar	o	trabalho	árduo	e	desafios	
que temos todos os dias. Quero deixar o meu sentido agradecimento aos membros da nossa equipa, nossos parceiros e 
apoiantes. Sem o vosso contributo este trabalho não seria possível. O meu muito obrigado a todos vós!

Pedro Muagura

Mensagem de Pedro Muagura  –
Administrador do Parque Nacional da Gorongosa

“Apresentação de Pedro Muagura 
Conheci o Greg Carr em 2006 quando trabalhei como 

consultor	florestal	num	projecto	de	reflorestação	na	

Serra da Gorongosa. Vindo do Chimoio, eu tinha 

convicções muito fortes a respeito dos esforços de 

reflorestação	na	serra	e	tornei-me	um	verdadeiro	

entusiasta quando surgiu a oportunidade de fazer 

parte do Projecto de Restauração da Gorongosa como 

Gestor do Projecto Florestal em 2010. Posteriormente, 

fui Director de Conservação e em Março deste ano fui 

promovido para Administrador do Parque Nacional da 

Gorongosa. Adoro o meu trabalho e tenho bastante 

orgulho no nosso projecto de café na Serra, pois sinto 

que fui um dos pioneiros da ideia. 
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Um muito caloroso bom dia para todos vós!



Dondo

Nhamatanda

Inhaminga

Caia

Marromeu

Vila da Gorongosa
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EN1

EN6

Muanza
Lago Urema
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G R A N D E 
G O R O N G O S A
Area:	30.000	km2     

(3.000.000 de hectares)

Grande Gorongosa

Parque Nacional da Gorongosa

Reserva Especial do Marromeu
Pungue River

Zambezi River

Beira

M O Z A M B I Q U EZ I M B A B W E

S O U T H 
A F R I C A

Indian Ocean

Lenda

Como estamos a recuperar o Parque Nacional da Gorongosa - talvez a história 
mais impressionante de recuperação de vida selvagem em África

 

Clínicas móveis

Escolas com Clubes de Raparigas

Apoio agrícola

Parque Nacional da Gorongosa

Zona Tampao

Coutada 12

Marromeu

Florestas nativas

Corredor proposto de fauna bravia 

Onde cresce  
o café

Onde os cajus  
vão crescer

A floresta húmida  

A fábrica de café  

A serra; de onde  
vem a nossa água

Corredor proposto de fauna  
bravia - parafacilitar o  

movimento e contacto de  
fauna bravia

Florestas nativas: os  
pulmões do nosso mundo 

Florestas nativas: os  
pulmões do nosso mundo

A Zona Tampão, onde travamos 
contacto com os nossos vizinhos

As Florestas de Cheringoma  

Coutada 12 - antiga concessão de 
caça, sendo agora transformada 
num parque 

Marromeu - um parque como 
o nosso com muitos búfalos

Paleontologia, origens

O Parque  - onde  
está a fauna bravia 

A nossa sede e onde  
ficam os turistas

O centro de educação  
comunitário

Falésias de calcário, desfiladeiros

Chitengo
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Rio Zambeze

Rio Pungue

Rio Vundudzi



Parque
Conservação 
Em Abril de 2018, uma primeira alcateia de 14 Mabecos foi reintroduzida no Parque, num esforço de conservação  
transfronteiriça África do Sul – Moçambique. Esta “introdução” para o Parque foi uma grande conquista e os Mabecos 
deram-se bem, adaptando-se à sua nova casa e estão a caçar com sucesso. Há planos em andamento para reintroduzir  
uma segunda alcateia de Mabecos, bem como outras espécies prioritárias, tais como leopardos, em 2019.

Enquanto em outras latitudes de África, as populações de leões livres enfrentam ameaças terríveis, na Gorongosa os nossos 
leões estão a procriar com sucesso e os nossos números estão a aumentar. O primeiro estudo de longo prazo sobre a 
recuperação da população de leões no Parque Nacional da Gorongosa constatou que a maior ameaça para a população 
é a lesão inadvertida e a mortalidade causada por laços e armadilhas de mandíbula de aço, estabelecidas para o lucrativo 
comércio	de	carne	de	caça.	Um	esforço	concertado	pela	equipa	de	fiscalização	e	programas	para	envolver	e	informar	as	
comunidades na Zona Tampão têm demonstrado resultados positivos. O estudo tem sido essencial para fornecer uma linha 
de base para orientar estratégias efectivas de conservação de leões e medidas de gestão.

O	Projecto	da	Gorongosa	gere	agora	a	Coutada	12,	que	consiste	em	2.800	km2	de	paisagem	de	floresta	intacta	e	preciosa	
que foi um antigo bloco de caça aos troféus, sendo agora convertido para Parque Nacional. A Coutada abriga populações 
indígenas de leopardos, mabecos e outros grandes mamíferos e uma rica diversidade de aves, pequenos mamíferos e  
invertebrados.	Estabelecemos	nove	postos	avançados	de	fiscais	na	coutada	em	2018	e	seleccionámos,	treinámos	e	 
implantámos	os	primeiros	36	fiscais	vindos	das	comunidades	locais.

Os destaques relativamente ao pessoal incluíram a promoção de Tsuere Buramo (da Vila da Gorongosa) como o nosso 
novo	chefe	de	fiscalização.	Quatro	dos	nossos	fiscais	de	nível	sénior	foram	seleccionados	para	treinar	na	Academia	 
Internacional	de	aplicação	da	lei	do	Botswana	e	dois	fiscais	foram	escolhidos	para	serem	formados	em	Maputo	em	perícia	
forense, ambas as iniciativas lideradas pela ANAC e pelo Departamento de Estado dos EUA.

Fauna Bravia 
Em Outubro, realizámos a nossa contagem aérea sistemática 
bianual de fauna bravia. O foco foi no Vale do Rift, no  
sector sul e central do Parque cobrindo mais de 50 por  
cento da sua superfície total e representando o melhor 
habitat	de	fauna	bravia.	Enquanto	a	equipa	científica	ainda	
está a analisar e a escrever os dados, algumas conclusões 
preliminares podem ser assinaladas. O número total de  
animais que contámos este ano está bem acima dos  
resultados que foram alcançados em 2016. Alguns marcos 
importantes foram alcançados – pela primeira vez em mais 
de um quarto de século, há mais de 5.000 impalas, 1.000 
búfalos e 500 bois-cavalos estão a vaguear pelas pradarias 
e savanas do Parque. Os números observados em 2018 
confirmam	a	história	de	sucesso	da	recuperação	em	 
continuidade do Parque Nacional da Gorongosa. Os  
números da fauna bravia aumentaram mais de 500 por  
cento desde o início do Projecto da Gorongosa em 2004.

Ecologia dos elefantes 
Prestamos especial atenção aos elefantes porque eles são 
uma espécie-chave. Eles ajudam a manter todo o  
ecossistema da Gorongosa saudável, mas são ameaçados 
por	caçadores	furtivos	de	marfim.	Exercem	uma	 
presença carismática diante dos turistas que os encontram. 
A geração anterior de guerra em Moçambique tornou 
alguns dos nossos elefantes agressivos. Vamos observando 
que gradualmente se estão a tornar mais calmos. Por vezes 
saem do Parque durante a noite e causam problemas nas 
comunidades vizinhas.

Este ano, a nossa colega, Dominique Gonçalves, iniciou o 
seu Doutoramento através da Universidade de Kent, no 
Reino Unido. Ela estudará elefantes, aprendendo sobre a 
sua dinâmica espácio-temporal – o uso da paisagem por 
diferentes unidades familiares. Ela espera compreender os 
seus movimentos sazonais em relação à presença humana 
para	que	possa	prever	e	mitigar	o	conflito	homem-fauna	
bravia. A Dominique e a sua equipa colocaram colares de 
satélite em doze dos nossos elefantes. O Dr. António  
‘Tonecas’ Paulo e a veterinária estagiária Mércia da 
Conceição Ângela ajudaram-na, bem como investigadores 
externos	das	Universidades	de	Idaho	e	da	Califórnia	(Los	
Angeles).
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“Uma área protegida sem um inventário das suas espécies residentes é como 
uma biblioteca sem catálogo, um supermercado com latas não rotuladas  

e um museu com todo o seu espólio artístico amontoado na cave.”   
Robert M. Pringle

Parque Nacional da Gorongosa e Zona  
Tampão – Um Paraíso        

EM CIMA:  
  Os leões estão a dar-se bem na Gorongosa

DIREITA:  
  Os elefantes totalizam bem mais de 600



1312

Infraestruturas 
Estamos a fazer uma avaliação das nossas necessidades de 
infraestruturas como parte de um esforço de planeamento 
estratégico de 15 meses. Com a designação planeada 
da Coutada 12 como Parque Nacional, e o crescente 
desenvolvimento da Zona Tampão, temos cada vez mais 
necessidade de novas infraestruturas.

Estamos	a	construir	novos	postos	avançados	de	fiscais	e	
uma nova Sede no norte do Parque. Estamos a investir em 
alojamentos para os trabalhadores, escritórios para os  
empregados, centros comunitários e a expandir as  
infraestruturas do turismo.

Grande parte dos nossos esforços de angariação de fundos 
centra-se no desenvolvimento de infraestruturas, o que 
é essencial para a gestão sustentável a longo prazo do 
Parque e da sua Zona Tampão.

Fauna Bravia e crimes florestais
A	fauna	bravia	e	os	crimes	florestais	continuam	a	ser	uma	grande	ameaça	para	a	conservação	na	Gorongosa	—	e	em	
Moçambique. Durante os últimos três anos, temos observado a escalada de actividades internacionais de sindicatos 
criminais no Parque Nacional da Gorongosa e em seu redor. A comercialização de carne de caça, carvão e pescado está a 
aumentar subindo a pressão sobre o Parque e todo o panorama de conservação que se estende da Gorongosa a Marromeu.

Desde	2015,	efectuámos	2.871	patrulhas	de	fiscais.	Retirámos	19.272	laços	e	708	armadilhas	de	mandíbula	de	aço	do	
Parque	e	confiscámos	86	armas	de	fogo	ilegais,	incluindo	AK-47s	e	espingardas	usadas	para	caça	furtiva	de	elefantes.	Ao	
proteger os nossos leões, pudemos documentar uma redução de 94 por cento na caça furtiva destes grandes felinos. 600 
laços,	632	armadilhas	de	mandíbula	de	aço	e	cinco	armas	foram	entregues	voluntariamente	aos	fiscais	pelas	comunidades	
locais,	demonstrando	que	as	comunidades	reconhecem	que	um	parque	saudável	só	os	beneficia.

Recebemos	financiamento	para	combater	o	comércio	ilegal	de	fauna	bravia	no	centro	de	Moçambique.

O Parque da Gorongosa é um dos poucos parques em África que emprega um advogado de conservação a tempo inteiro 
para garantir que a nova lei de conservação de Moçambique seja implementada. O nosso advogado representa o Parque 
nos	tribunais	distritais	e	provinciais	em	todos	os	casos	de	criminalidade	ambiental,	incluindo	o	tráfico	de	marfim	e	madeira.
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“A experiência nacional na conservação da biodiversdade…é de 
extrema importância para o bem-estar social e económico.”

Presidente da República de Moçambique 
Filipe Nyusi

EM CIMA:  
   Um pangolim resgatado; um alvo para caçadores    
   furtivos e mercados do Extremo Oriente

DIREITA: 
  Os nossos mabecos ao deixarem o seu recinto de  
    adaptação.

 



Ciência 
O	Laboratório	de	Biodiversidade	Wilson,	fundado	em	2014,	tem	vindo	a	crescer	em	termos	dos	seus	próprios	programas	
assim como de pesquisa e inventariação externa. A nossa equipa é composta maioritariamente por jovens Moçambicanos 
que	estão	a	fazer	grandes	progressos	no	seu	desenvolvimento	profissional.	O	laboratório	serve	de	centro	da	maioria	dos	
programas	de	pesquisa,	monitorização	e	programas	de	educação	científica	que	são	realizados	dentro	e	ao	redor	do	Parque.

Avaliações de biodiversidade
Temos continuado a implementar pesquisas sistemáticas de biodiversidade para podermos compreender a biodiversidade 
da Grande Gorongosa. A equipa multinacional e multidisciplinar da Gorongosa utilizou dois locais na Coutada 12 a partir 
dos quais recolheram espécimes de biodiversidade de todas as espécies. Os destaques da pesquisa incluem os primeiros 
registos de dois lagartos subterrâneos (Dalophia pistillum e Zygaspis cf. quadrifrons) da região, duas espécies de gafanhotos 
de casca (Coptacridinae), novas para a ciência, e possivelmente novas espécies de plantas, Periploca sp. e Jatropha sp.

Este ano também descrevemos e publicámos uma nova espécie de morcego descoberta numa pesquisa de biodiversidade 
anterior. Foi designado Rhinolophus gorongosae. Existe apenas no Parque Nacional da Gorongosa e possivelmente na  
vizinha Serra Mecula. Com uma massa de apenas 5g este é o menor dos morcegos-de-ferradura de África.

Paleontologia 
O Projecto Paleo-Primata da Gorongosa completou este ano a sua terceira temporada de campo. Em Agosto, assinámos 
um acordo de colaboração de vários anos com a Universidade de Oxford. A Dra. Susana Carvalho lidera o Projecto para a 
Gorongosa e também pertence à Universidade de Oxford, estabelecendo a ligação entre as duas instituições.

A	cronologia,	biogeografia	e	meio-ambientes	dos	primeiros	macacos	e	a	subsequente	separação	dos	seus	ancestrais	
humanos mais antigos é um quebra-cabeças duradouro na pesquisa das origens dos primatas. No Parque Nacional da 
Gorongosa, a nossa equipa encontrou as primeiras jazidas fósseis do extremo sul do Vale do Rift, largamente datadas da 
época Miocénica. As jazidas que encontrámos em 2018 produziram uma fauna extinta diversa, susceptível de incluir 
novas espécies de mamíferos. Estas jazidas preenchem uma das lacunas mais evidentes no registo fóssil africano. O nosso 
objectivo é compreender o meio-ambiente da região da Gorongosa no passado, e como este meio-ambiente foi mudando 
ao longo dos tempos. Prevemos que novas pesquisas e escavações produzirão um registo fóssil mais rico que irá lançar uma 
nova luz sobre a evolução dos macacos.

A Gorongosa está prestes a tornar-se numa nova janela da evolução dos antigos mamíferos africanos e os seus ecossistemas.
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Educação Cientifica
Cremos que não há melhor opção para estudar a biologia 
da conservação do que no meio de um Parque Nacional, 
rodeado pela aplicação diária de actividades de pesquisa 
e gestão. No início de 2018 o Parque lançou um Mestrado 
formal em Biologia da Conservação, que foi desenvolvido 
e é implementado num consórcio de educação que inclui 
a	Universidade	Zambeze,	Universidade	Lúrio,	e	o	Instituto	
Superior Politécnico de Manica, tendo uma parceria com 
a	Universidade	de	Lisboa	em	Portugal.	Doze	estudantes	
Moçambicanos (cinco mulheres e sete homens) estão  
matriculados neste programa de 22 meses de duração 
integral que é organizado inteiramente dentro do Parque 
Nacional da Gorongosa. A sólida formação em biologia, 
ecologia e gestão ambiental que os alunos recebem  
proporcionará uma compreensão crítica e conceitualmente 
sofisticada	da	biologia	da	conservação.	As	suas	experiências	
práticas irão prepará-los para que possam fazer a diferença 
nas áreas de conservação em Moçambique.
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Rhinolophus gorongosae

Rhinolophus lobatus

“É o único programa de biologia da 
conservação no país…talvez o  

único no mundo totalmente  
ensinado num parque nacional.” 

 Greg Carr

EM CIMA NO TOPO:   
   Nova espécie de morcego Rhinolophus gorongosae.

EM CIMA:          
     Susana Carvalho e a sua equipa a escavar fósseis.

DIREITA:  
     Lorena Matos a recolher amostras de peixes- 
     pulmonados.

     

 
                                



Ecoturismo  
A	empresa	com	fins	lucrativos,	Gorongosa	Expeditions,	
pertencente ao Parque, oferece uma gama de actividades 
de ecoturismo a partir do Acampamento de Chitengo. 
Entre estas incluem-se safaris de carro e a pé,  
canoagem, envolvimento com cientistas do Parque e 
visitas ao Centro de Educação Comunitário da Gorongosa, 
onde oferecemos formação em cuidados de saúde,  
educação e agricultura para as comunidades locais.

Quase 5.000 visitantes internacionais e Moçambicanos 
chegaram ao Parque da Gorongosa (um aumento de 
56% em comparação com o ano passado). Muitos vieram 
visitar a Serra da Gorongosa para ver o nosso projecto de 
café e a espectacular Cascata do Murombodzi.

1716

Os meses com o maior número de visitantes do Parque foram de Maio a Setembro, oriundos de perto de trinta países  
diferentes. Moçambique, Portugal, Estados Unidos e Espanha enviaram o maior número de visitantes.

A Gorongosa Expeditions adquiriu um camião de 19 lugares para acomodar grandes grupos familiares e visitas de safari 
comunitários. O Parque proporcionou 305 safaris de cortesia aos membros das comunidades da Zona Tampão – vincando 
a sua familiaridade e compreensão do Parque.
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“A compreensão do mundo natural é uma fonte não só de 
grande curiosidade, mas também de grande realização.”

Sir David Attenborough

EM CIMA:   
  Viagens náuticas sazonais no Lago Urema.

DIREITA:   
  Um acampamento de safari.



Desenvolvimento humano na Zona Tampão
A missão do Departamento de Desenvolvimento Humano no Parque Nacional da Gorongosa é aliviar a pobreza nos sete 
distritos da Zona Tampão da Gorongosa através da implementação integrada de programas de educação, saúde e  
agricultura de pequena escala.

Os	resultados	da	extensa	pesquisa	de	base	socioeconómica	da	Zona	Tampão,	realizada	durante	2016/17,	ficaram	
disponíveis este ano. A pesquisa foi conduzida em 4.259 casas espalhadas por 12 regulados dentro da Zona Tampão e 
dentro do limite do Parque. O objectivo do estudo foi avaliar as condições socioeconómicas básicas dentro de cada  
regulado;	determinar	o	uso	de	recursos	naturais	e	padrões	de	dependência;	identificar	o	acesso	actual	aos	serviços	 
prestados pelo governo e pelo Parque; e auscultar percepções das comunidades sobre o Parque e a programação do 
Parque. Os resultados desta pesquisa proporcionarão uma base valiosa para todas as nossas iniciativas de desenvolvimento 
humano.

Educação 
Os Clubes de Raparigas liderados pelo Parque são uma abordagem para a capacitação das mulheres. Ajudamos as meninas 
a permanecer na escola, evitar o casamento infantil, e a aprender importantes competências para a vida. O projecto  
expandiu-se	para	a	Zona	Tampão	norte	-	uma	área	que	foi	significativamente	afectada	pela	recente	agitação	civil	ficando	
privada da maioria dos serviços básicos devido a restrições de acesso. Temos agora 50 Clubes de Raparigas que têm 2.000 
meninas matriculadas, com 100 promotores de educação e 1.000 madrinhas a apoiá-las. Os professores nos distritos têm 
notado que as meninas que frequentam os clubes têm-se integrado mais facilmente nas escolas revelando estar mais bem 
ajustadas. Muitas meninas não tinham frequentado anteriormente a escola como resultado da agitação civil. A intervenção 
dos Clubes de Raparigas continuará a ser um dos principais projectos de desenvolvimento humano e educação do Parque 
Nacional da Gorongosa.

Além dos Clubes de Raparigas, 38 Clubes Ecológicos são frequentados por 1.140 alunos do ensino primário apoiados por 
76 professores. Em breve iremos introduzir Clubes de Jovens em escolas secundárias. Foram construídas três novas escolas 
primárias nos distritos da Gorongosa, Nhamatanda e Cheringoma.

Este	ano,	os	técnicos	do	Parque	fizeram	uma	formação	para	terem	uma	melhor	compreensão	e	dar	a	conhecer	sobre	a	
igualdade e equidade de género.

Saúde
Aumentámos os nossos serviços de saúde em quatro  
distritos em 2018 (Gorongosa, Nhamatanda, Muanza e 
Cheringoma). Temos 88 trabalhadores de saúde  
comunitários, 128 parteiras tradicionais e 159 mães-modelo 
activas nestes distritos.

As mães-modelo são formadas numa variedade de tópicos 
relacionados com nutrição, higiene e saneamento. Os 
parteiros tradicionais prestam educação às mães grávidas 
e acompanham-nas durante o nascimento e até que a 
criança complete um ano de vida.

Os agentes comunitários de saúde (APEs – Agentes 
Polivalentes Elementares) vivem nas comunidades da Zona 
Tampão e fazem parte do sistema nacional de saúde. São 
responsáveis pelo diagnóstico de doenças comuns e  
tratamento de lesões básicas. Eles também educam as 
comunidades locais sobre uma variedade de questões, 
incluindo partos hospitalares, dietas equilibradas e  
desnutrição, prevenção da malária e gestão de lixo, entre 
outras questões.

Em	2017,	64.133	pessoas	beneficiaram	dos	serviços	das	
brigadas	móveis	de	saúde	e	até	ao	final	de	Setembro	de	
2018, 270 brigadas móveis foram concluídas em quatro 
distritos da Zona Tampão. Estas brigadas consistem de 
técnicos de saúde pública que viajam até às comunidades 
para oferecer consultas pré-natal e pós-natal, planeamento 
familiar e aconselhamento e testes de VIH,  
acompanhamento da saúde infantil e vacinação, entre 
outros.

Uma nova unidade sanitária foi construída em  
Nhamatanda no decorrer deste ano.

A nossa equipa de saneamento e higiene da água (WASH) 
apoiou este ano 45.000 membros das Comunidades.  
Construíram oito furos e reabilitaram 41. A equipa  
entregou 1.440 poços de lixo, melhorou 614 latrinas e 
criou 1.789 balcões da cozinha elevados e 18 sanitários 
públicos nas escolas dos distritos ao redor do Parque.
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“Costumamos pôr o meio-ambiente em último lugar pois pensamos 
que primeiro temos de eliminar a pobreza. Mas não se pode reduzir 

a pobreza num vácuo. Temos de fazê-lo num meio-ambiente.”
Wangari Maatthai, Green Belt Movement, Quénia

Zona Tampão – As Pessoas Fazem a Diferença  

EM CIMA:   
  Clubes de Raparigas ensinam várias competências     
  motoras e cognitivas que encorajam a aprendizagem.

DIREITA:   
  Literacia e aritmética básicas são a fundação de toda a  
  aprendizagem.



Áreas de conservação  
comunitária, democratização
A nossa equipa de gestão colabora com os distritos  
políticos locais. Realizámos sessões de planeamento 
estratégico em todos os sete distritos da Zona Tampão do 
Parque, como parte do processo de visão e planeamento 
de 30 anos do Parque. Em 2018, iniciámos avaliações de 
inclusão	de	género	e	pós-conflito	para	orientar	programas	
do Parque e políticas institucionais.

Realizámos consultas de apoio à criação de áreas de 
conservação comunitária na Zona Tampão e estamos a 
trabalhar com os Comités de Recursos Naturais nas partes 
norte e leste da Zona Tampão para anunciar as primeiras 
áreas de conservação. O programa irá decorrer durante os 
próximos sete anos.

Dedicamo-nos especialmente a ajudar as comunidades  
deslocadas a voltarem para as suas áreas agrícolas  
tradicionais e para ajudá-las a construir novos meios de 
subsistência após a agitação civil na área. Estes programas 
concentram-se no emprego e na geração de rendimento 
através da agrossilvicultura.

212120

Desenvolvimento do agronegócio e agricultores emergentes
O programa agrícola do Projecto da Gorongosa centra-se na agrossilvicultura. A Produtos Naturais (pertencente ao Parque 
através do Gorongosa Trust) administra as suas próprias explorações agrícolas apoiando também as famílias de agricultores 
do programa.

A	Produtos	Naturais	está	a	desenvolver	a	“cadeia	de	valor”	para	café	e	caju,	o	que	significa	que	processemos	e	 
empacotemos os produtos para venda comercial, mantendo assim mais valor e emprego na província de Sofala.

A	nossa	visão	é	que	a	Produtos	Naturais	será	rentável,	o	que	significa	que	pode	crescer,	criar	mais	emprego	e	proporcionar	
financiamento	para	o	Projecto	da	Gorongosa.	Este	modelo	é	uma	abordagem	única	de	financiamento	da	conservação	que	
o Projecto da Gorongosa está a implementar.

O Programa dos Agricultores Emergentes baseia-se num conjunto de três intervenções interligadas: capacitação e formação 
de agricultores; a demonstração de melhores práticas agrícolas e o acesso a contributos e ligações de mercado.

Este ano, os agricultores que apoiamos tiveram 2.208 hectares de cultivo sustentável e o rendimento do milho aumentou 
70 por cento. Os nossos programas para aumentar a geração de rendimento incluíram horticultura, apicultura, carpintaria, 
criação de pequenos animais e pastelaria.

 

Produção de café e caju para uma agricultura climaticamente  
inteligente
O	Projecto	da	Gorongosa	tem	o	duplo	objectivo	de	proteger	e	restaurar	a	floresta	tropical	húmida	única	da	Serra	da	
Gorongosa - mas ao mesmo tempo - de ajudar as famílias de agricultores tradicionais que ali vivem. De facto, o Parque 
protege o uso tradicional da terra pelas famílias contra interesses externos, como a mineração ou a silvicultura comercial.

A	equipa	agro-florestal	do	Parque	completou	uma	fase	piloto	bem-sucedida	em	2018,	na	qual	trabalhou	em	estreita	 
colaboração com famílias locais para cultivar plantas de café e cajueiros intercalados com árvores de sombra nativas..  
Também ajudamos as famílias locais a consorciar itens alimentares, incluindo leguminosas que asseguram a fertilidade do 
solo.

A iniciativa é climaticamente inteligente e é um investimento ambiental e economicamente viável na Zona Tampão do 
Parque Nacional da Gorongosa. O Projecto da Gorongosa está a desenvolver os principais produtos de agronegócios em 
cadeias de valor adequadas para a criação de empregos e para proporcionar rendimentos directos aos agricultores  
emergentes.
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EM CIMA:   
   A nossa instalação de processamento de café em  
   produção.

DIREITA:   
  A primeira colheita de café antes das bagas  
   amadurecerem.



O processo de recuperação 
Uma vez que o acordo de paz foi assinado em 2017 e tivemos acesso novamente à Serra da Gorongosa, reabilitámos 10 
hectares do viveiro de café da Gorongosa e melhorámos 20 hectares de fazendas de café de pequenos agricultores. Nós 
fornecemos	sementes,	formação	e	cafeicultura	aos	agricultores	locais.	Até	ao	final	de	Agosto	de	2018,	havia	322	 
agricultores na Serra da Gorongosa (40 dos quais são mulheres) a cultivar árvores de café.

Vinte	agricultores	trouxeram	uma	primeira	safra	no	final	de	Julho	de	2018	e	os	pagamentos	variaram	entre	80	–	130	dólares	
americanos por agricultor. Trata-se de uma grande conquista, duplicando o rendimento agrícola anual local. Além disso, os 
pagamentos	alcançaram	comunidades	remotas	que	se	retiraram	para	as	florestas	e	para	o	Parque	durante	a	agitação	civil.	
Este	é	o	primeiro	passo	importante	para	a	criação	de	oportunidades	pós-conflito	armado.	O	Projecto	estabeleceu	uma	
formação	de	alfabetização	financeira	básica	anterior	ao	pagamento.

A cadeia de valor do café para a Gorongosa está bem desenvolvida. A história única da produção de café na Serra da 
Gorongosa, após uma longa agitação civil em Moçambique, ajuda-nos a vender este produto. A fábrica de café de  
Mapombue está agora totalmente operacional.

Vamos plantar mais 120 hectares de café este ano. Já produzimos mudas e começámos a preparação do terreno.

Castanha de caju – uma nova cadeia de valor
Uma estratégia de produção de castanha de caju foi desenvolvida para a Gorongosa, incluindo apoios aos pequenos  
agricultores e uma instalação de processamento. Estamos a investigar o estabelecimento de uma “área de conservação de 
caju” perto da Casa Banana (norte da Zona Tampão) para determinar se daria lucro às comunidades locais proporcionando 
emprego e rendimento.

Há mais de 750 agricultores na Zona Tampão que já cultivam cajueiros e estes foram mapeados em toda a região durante 
2018. No total, 198 pequenos agricultores (incluindo 35 mulheres) tinham assinado até Agosto de 2018 o projecto de caju 
dentro do Projecto Gorongosa e tinham plantado 13.000 mudas.

Os técnicos extensionistas estão a trabalhar com os principais agricultores de caju e também estabeleceram uma  
abordagem de agricultores de liderança (20 agricultores orientadores), disponibilizando novas mudas para os produtores de 
caju existentes. O trabalho chave para a temporada 2018/19, quando a primeira colheita é esperada, é ajudar estes  
agricultores a melhorar as suas plantas e comprar a colheita, enquanto, ao mesmo tempo, é ampliado o programa dos 
pequenos agricultores.

A nossa equipa desenvolveu planos iniciais para aquisição de equipamentos de processamento para o local da fábrica de 
Mapombue que é propriedade do Projecto. Para já os investimentos têm sido para o início da construção da fábrica, mas 
elaborámos um esboço de um plano de negócios para desenvolver a primeira cadeia de valor completa de caju – desde o 
plantio até à comercialização e exportação.  

Fundo Fiduciário da Gorongosa: 
Financiamento Sustentável de 
Áreas Protegidas
O Projecto da Gorongosa estabeleceu o Fundo Fiduciário 
da Gorongosa (Gorongosa Trust) em 2018 para criar apoio 
financeiro	permanente	ao	Parque	da	Gorongosa	e	aos	seus	
programas de desenvolvimento humano. O Gorongosa 
Trust irá realizar uma dotação, e também detém acções 
em	empresas	com	fins	lucrativos	que	operam	no	Parque	e	
Zona Tampão. 100%  dos lucros destas empresas  
ecológicas serão devolvidos ao Projecto da Gorongosa.

O Gorongosa Trust opera três empresas moçambicanas 
para	fins	lucrativos:	Produtos	Naturais,	Turismo	da	 
Gorongosa e Florestas da Gorongosa. Tendo em conta que 
a	filantropia	forneceu	o	capital	inicial,	não	há	accionistas	à	
espera de um retorno. Como um benefício adicional, estas 
empresas geram emprego para as famílias locais.

Este	modelo	é	uma	abordagem	única	de	financiamento	de	
conservação feita pelo Projecto da Gorongosa para criar 
um	mecanismo	sustentável	de	financiamento	de	 
conservação para o Parque e as suas gentes.
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“Ser um motor económico e um 
promotor de direitos humanos, é 
uma nova forma de olhar para os 

parques nacionais. As pessoas que 
vivem aqui, trata-se da sua terra, 
e elas têm o direito de viver num 

meio-ambiente decente que pode 
sustentá-las.”

Greg Carr

EM CIMA:   
  O fruto da castanha de caju

DIREITA:  
 Os fragmentos de pastagens, florestas e cultivo  
  de café da serra.



Serafim Manhique 
do distrito de Búzi na Província de Sofala, é 
um Gestor de Programa do Saneamento e 
Higiene da Água (WASH).
 
Tenho um Mestrado em Gestão Ambiental e 
Auditoria. Entrei para a equipa da WASH da 
Gorongosa em Maio de 2016 com a missão de 
garantir que as comunidades da Zona Tampão 
do Parque possam ter acesso a água a partir 
de fontes seguras e sustentáveis. Isto inclui a 
reabilitação de furos, a formação de comissões 
para gerir as fontes de abastecimento de água 
e garantir que as contribuições mensais são 
utilizadas para a aquisição de peças sobres-
salentes para manter os furos operacionais a 
longo prazo.

Creio que o abastecimento de água potável é 
uma prioridade no sector do desenvolvimento 
humano, pelo que é um privilégio para mim, 
fazer parte desta família da Gorongosa no 
desenvolvimento comunitário. Abraço a causa 
de garantir o acesso a necessidades básicas 
para as pessoas que vivem na Zona Tampão do 
Parque.

Domingos Sandikuie Santos 
de Mecombezi Ponte, distrito de  
Nhamatanda é um agricultor e o  
presidente do comité da água local.

Como presidente do comité de água desde 
Junho de 2016, a minha missão é  
supervisionar todas as actividades do comité. 
Ajudo	a	resolver	conflitos	que	possam	surgir	
entre os utilizadores e garantir que tenhamos 
peças sobressalentes armazenadas para que  
cumpramos com a política nacional da água  
e que a higiene seja mantida no furo, que  
fornece água para cerca de 500 famílias por 
mês.

Eu gosto do meu trabalho porque, no passado, 
não tínhamos furos nem água potável para as 
comunidades. Como líder deste comité,  
aprendi que temos de salvaguardar a  
sustentabilidade dos nossos furos. Estou muito 
orgulhoso de que o nosso comité tenha  
conseguido	angariar	fundos	suficientes	para	
garantir a manutenção de rotinas e preventiva.
 

Boroma Matias Saimone 
é o Supervisor da Cantina de  
Chitengo para o Departamento de  
Operações.

Nasci na Povoação de Nhambita e comecei a 
trabalhar para o Parque da Gorongosa  
permanentemente como trabalhador geral em 
2012. Nunca mais saí. Passei de trabalhador 
ocasional para operador de máquina Bell, 
gestor do abastecimento de água com CEC 
(Contaminants of Emerging Concern  
[Contaminantes de Preocupação Emergente])  
e controlador do tempo e registo de presenças. 
Quando geri bem o depósito de ferramentas, 
o nosso director decidiu que eu era a pessoa 
certa para supervisionar a Cantina de Chitengo, 
pois não havia mais ninguém capaz de fazer 
isso.	Gosto	de	facto	do	meu	trabalho	e	certifico	
que a nossa cantina está sempre limpa e bem 
gerida e que os recursos são usados de uma 
forma responsável. No futuro eu gostaria de 
obter a minha carta de condução e aprender 
contabilidade básica para que possa fazer o 
meu	trabalho	de	forma	mais	eficiente.

Vicente Torcida  
é um agricultor orientador de café  
na Serra da Gorongosa. 

Nasci e cresci na Serra da Gorongosa, onde 
moro com as minhas duas esposas e oito 
filhos.	Comecei	a	cultivar	café	com	o	Projecto	
da Gorongosa em 2015. Não fazia a mínima 
ideia de como cultivar café, mas pude ver que 
o Parque estava-nos a dar uma oportunidade 
e eu quis aproveitar. Sou agora um agricultor 
orientador para o Café da Gorongosa. Plantei 
mais de 2.346 árvores de café arábica e mais 
de 500 árvores nativas de madeira  
preciosa. Após três anos, tivemos a nossa  
primeira colheita de 371 quilogramas de bagas 
de café. Com o dinheiro que ganho com o 
café, quero proteger a minha casa e comprar 
livros	escolares	para	os	meus	filhos.

Quizito Cadete 
é o advogado de conservação residente do 
Parque Nacional da Gorongosa.

Nasci na Beira e cresci em Marromeu. Em 
2012 licenciei-me em direito pela  
Universidade Eduardo Mondlane e entrei para 
a ordem dos advogados no ano seguinte. Em 
2017 fui convidado a juntar-me ao PNG em 
tempo integral como advogado focado na 
conservação, principalmente para trabalhar 
ao	lado	dos	fiscais	do	Parque.	O	seu	trabalho	
é quase sempre questionado pelos opositores 
da conservação e merecem uma defesa forte 
como guardiões da nossa biodiversidade.

Gosto de facto do meu trabalho e estou 
grato por ser o primeiro advogado contratado 
para servir em tempo integral numa área de 
conservação em Moçambique. Supervisiono 
uma variedade de casos, incluindo aqueles 
relacionados	com	marfim	e	tráfico	de	madeira.	
O que mais me agrada é a implementação 
efectiva da nova lei de Moçambique no apoio 
à conservação da biodiversidade. Encorajo os 
outros a combater a caça furtiva sem descanso 
e reconheço que somos todos guardiões deste 
precioso Parque.

O Dr. António ‘Tonecas’ Paulo 
é o Veterinário da Fauna Bravia da  
Gorongosa.

Nasci no distrito de Búzi não muito longe 
do	Parque.	Licenciei-me	como	veterinário	
na Universidade Eduardo Mondlane e em 
2016 comecei a minha formação intensiva 
como veterinário de fauna bravia no Parque. 
Consistiu primeiramente no salvamento dos 
animais selvagens, no acompanhamento dos 
grandes carnívoros, em métodos de captura e 
em distribuir colares de satélite pelos elefantes, 
leões e outras espécies. O destaque para mim 
foi trabalhar com os leões.

Aprecio imenso a forma como o Parque está 
a ser gerido, criando uma ligação muito sólida 
entre a conservação e o desenvolvimento 
humano. Também admiro o trabalho que está 
a	ser	feito	pelos	corajosos	fiscais	do	PNG.	

Espero que o Parque continue a sua forte 
recuperação e que, num futuro próximo, seja 
possível ver regressar as espécies que foram 
dizimadas durante a guerra. Espero que os 
jovens Moçambicanos tenham muitas  
oportunidades para ajudar a melhorar a saúde 
e o bem-estar dos animais nas áreas de  
conservação e em seu redor.

Berta Guambe 
seleccionada como líder africana pelo 
Obama Foundation Program.

Sou	engenheira	florestal	de	profissão	e	sou	
actualmente a Coordenadora do curso de 
Mestrado em Biologia da Conservação, uma 
combinação única de educação prática ao 
mais alto nível em Moçambique. O meu 
trabalho	é	muito	gratificante,	pois	permite-me	
conciliar duas das minhas paixões -educação 
e conservação. Tenho um compromisso com 
a conservação, a educação das raparigas e a 
capacitação das mulheres.

Ser seleccionada pela Fundação Obama para 
representar Moçambique foi uma grande 
honra. Conheci muitos jovens africanos que 
são líderes nos seus países e fez-me perceber 
que o futuro de África reside na sua juventude, 
mas que em Moçambique isto ainda não se fez 
sentir. Espero que o que aprendi me permita 
contribuir para o desenvolvimento do meu 
país.

No decorrer da conferência da Fundação 
Obama, aprendi a não visualizar o futuro, mas 
antes,	a	planear	e	definir	a	minha	situação	para	
que quando eu alcançar o meu objectivo saiba 
exactamente o que fazer.

Carol-Ann Wilson  
a cara principal do Centro de Actividades do 
Turismo da Gorongosa. 

Cresci numa quinta no distrito de Vanduzi, 
numa região que estava repleta de caça miúda. 
Depois de largar a escola tornei-me numa  
assistente de professor, mas sonhava em tra-
balhar no sector do turismo, pois  
acreditava que me lembraria da minha infância 
na nossa quinta. Em 2016, ingressei no Centro 
de Actividades de Turismo do Parque Nacional 
da Gorongosa como Coordenadora de Safaris. 
As minhas primeiras responsabilidades foram 
principalmente administrativas, mas recebi  
permissão pouco depois para começar a 
estudar para tornar-me uma guia de campo 
qualificada.	Em	2018	completei	com	sucesso	
os exames do Nível 1 da Associação sul- 
africana de Guias de Campo e espero  
continuar com os meus estudos depois de mais 
um ano como guia. Sinto-me verdadeiramente 
privilegiada por trabalhar no Parque Nacional 
mais emblemático do meu país, que  
anteriormente eu só tive a oportunidade de 
visitar uma vez numa viagem escolar.
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O Tonecas fez parte da 
liderança da histórica  
reintrodução de  
Mabecos no Parque 
Nacional da Gorongosa 
este ano. Ele participou 
na colocação de coleiras 
e tratamento de mais de 
30 leões, 18 elefantes e 
vários resgates e  
libertações de pangolins.

Perfis - Patrocinando o Sucesso         
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Indicadores de desempenho

2. Reabilitação de plantações de café em 2018

1. Actividades em que os turistas participaram em Chitengo em 2018

      10 hectares de plantações de café 
      20 hectares de explorações de pequenos  
           agricultores

4.901
Safaris de carro

71
Safaris a pé

85
Canoagem

90
Náutica

115
Safari na Serra 
na Gorongosa

9
Acampamento 

 de tendas

34
Voos de  

helicóptero

141
Visitas ao Centro 

de Educação 
Comunitária 
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4.     Número de espécies documentadas no Parque  
         Nacional da Gorongosa  

5.775  (2018)
   5.001  (2017) 
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100% Café Arábica
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Gorongosa CoffeeTM Café da GorongosaTM 

BACK

ENGLISH PORTUGUESE

Gorongosa Coffee 
Gorongosa National Park

SOFALA, MOZAMBIQUE

Gorongosa National Park’s Coffee Project is a 
forest landscape restoration initiative with enduring 
socio-economic and environmental benefi ts. The 
project involves small-holder farmers, touching 
the lives of hundreds of local families on Mount 
Gorongosa in Mozambique. Farmers engaged in 
the project endorse a common vision of the 
integrated relationship between sustainable land 
use, community development, and thriving 
biodiversity. 

www.gorongosa.org

Café da Gorongosa 
Parque Nacional da Gorongosa

SOFALA, MOZAMBIQUE

O Projecto de Café do Parque Nacional da 
Gorongosa, é uma iniciativa de restauração de 
paisagem fl orestal com benefícios sócio-
económicos e ambientais duradouros. Envolve 
centenas de pequenos agricultores familiares da 
Serra da Gorongosa em Moçambique. Os 
agricultores do projecto defendem uma visão 
comum da relação integrada entre o uso 
sustentável da terra, desenvolvimento comunitário 
e uma biodiversidade próspera.

www.gorongosa.org
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3.  Número de participantes envolvidos em  
      Clubes de Raparigas  

2018 – 2.000 raparigas 50 clubes 
 
2017 – 680 raparigas 17 clubes
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Indicadores de desempenho –  
Medidas de sucesso

EM CIMA:  
  Moagem do nosso café para a sua bebida de  
    preferência.

DIREITA:  
  O vasto território de planície aluvial e lago durante a  
    estação das chuvas.



Finanças
O Projecto da Gorongosa recebe um amplo apoio de 
vários doadores. Tal permite-nos ter intervenções tais 
como a educação das raparigas e a agricultura  
climaticamente inteligente para além de gerir o Parque.

O apoio dos doadores durante 2018 proporcionou um 
investimento substancial em infraestruturas. 

Não obstante o apoio continuado dos doadores ao  
Projecto, a sustentabilidade continua a ser uma  
prioridade fundamental para a Gorongosa. Através do 
Gorongosa	Trust	e	das	suas	entidades	com	fins	lucrativos,	
Turismo da Gorongosa, Produtos Naturais e Florestas da 
Gorongosa,	o	Trust	acabará	por	gerar	lucros	suficientes	
para reduzir substancialmente a dependência do  
financiamento	dos	doadores.

Os nossos doadores incluem a Fundação Carr, a USAID, 
a Embaixada Real da Noruega, a Irish Aid, a Global 
Environment	Facility	(GEF/UNDP),	a	Oak	Foundation,	o	
Howard Hughes Medical Institute, a Cooperação  
Portuguesa, a Fundação Rizwan Adatia, a National  
Geographic Society, e os nossos membros do Clube 
Empresarial da Gorongosa.

 Conservação     $2.996.386  
 Operações      $2.759.503   
 Desenvolvimento Humano      $2.851.455  
 Agricultura    $1.927.818  
 Ciência        $1.425.848                          
 Turismo                  $  635.368       
                                                             $12.596.378
   

	 Fundações,	filantropia,	doações		 	 $		6.564.000		
 Parceiros de cooperação bi/multi-lateral  $  4.952.400  
 Receitas de Turismo                               $    654.000  
 Clube Empresarial da Gorongosa  $    450.000   
                                                             $12.620.400 
   

Receitas 2018 (US $) 

Finanças da Gorongosa 2018 

Despesas 2018 (US $)   
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Como colaborar
Tem à sua disposição muitas formas de prestar apoio  
ao trabalho da equipa da Gorongosa.

Por favor entre em contacto connosco se gostaria de  
contribuir.

contact@gorongosa.net
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Co-patrocínio de  
actividades	específicas

Junte-se ao círculo de  
contribuintes anuais, i.e. 
torne-se um membro do 

Clube Empresarial da 
Gorongosa

Apoie através de uma  
doação única 

Organize os seus próprios 
eventos de angariação de 

fundos 

Promova o Parque e  
ajude	a	identificar	novos	

amigos

Patrocine a educação 
de uma criança da Zona 

Tampão

Faça uma doação através  
do nosso apoio às  

comunidades 

Finanças – Para onde vai o dinheiro    
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Saúde, Água e Saneamento 

Inquéritos, Monitoria e Avaliação

Finanças, IT,
Administração e

Aprovisionamento

Fiscalização Laboratório	de
Biodiversidade
E.O. Wilson:

Investigação Biofísica
e Socioeconómica 

Ligação:	Província	e	Distritos	 
de Sofala e o

Administrador do Parque
Angelo	Levi

Comunicação 

Relações com
Doadores:

Programa de
Apoio, Monitoria

e Avaliação

Gestão de
Espécies Chave

Veterinária
Santuários de
Fauna Bravia Monitoria

Ecológica, SIG e
Planeamento de

Gestão do Parque

Clube
Empresarial da

Gorongosa

Serviços Técnicos:
Estradas, Frota de
Veículos,	Oficinas,

Air Gorongosa,
Infra-estruturas,
Manutenção,
Construção 

Gestão
Ecológica 

Educação	Científica

Ecologia de Elefantes

Parceiros de
Investigação

Centro de
Visitantes

“Janela para a
Eternidade” 

Ligação	com
Operadores
Turísticos 

Recursos Humanos,
Salários,

Segurança no Trabalho,
Assuntos	Legais

Tecnologia,
Gestão de

Dados

Ligação	com
Áreas

Protegidas e
Concessões
Florestais da

Região

Relações Comunitárias:
Coexistência Homem-Fauna Bravia

Comités de Recursos Naturais
Colaboração no Desenvolvimento 

Distrital
Posse da Terra

Consultas Comunitárias
Áreas de Conservação Comunitárias 

Educação:
Clubes de Raparigas

Eco-Clubes
Clubes de Jovens

Clubes de Professores
Educação para a Conservação

Estudantes/Internos
Moçambicanos 

Desenvolvimento de Carreira
dos Colaboradores:
Desenvolvimentyo

Profissional/Capacitação
Formação e Aconselhamento
Empoderamento de Mulheres

Homens para a Mudança
Inclusão Social

Cimeira das Mulheres 

Desenvolvimento
Humano

Claudia Sucá 

Produtos Naturais:
Café/Caju/Outros

Agricultura Directa
Agricultores Externos
Valor Acrescentado 

Turismo de Gorongosa:
Actividades Chitengo
Loja	de	Presentes

Expedições Gorongosa
Acampamento de
Tendas Muzimu 

Silvicultura Comercial

GORONGOSA TRUST
Mecanismo de
Financiamento

Sustentável  

Operações
Mike	Marchington

Conservação
Rui Branco

Ciência
Marc Stalmans

Comunicação e
Turismo

Vasco Galante 

ADMINISTRADOR DO PARQUE
Pedro Muagura

COMITÉ DE SUPERVISÃO

GOVERNO DE MOÇAMBIQUE
MITADERA Equipa do Projecto da Gorongosa 

 

Conselho de Administração 
Presidente:  Greg Carr

Directores:    Rob Pringle 
			Professor	Assistente,	Department	of	Ecology	&	Evolutionary	Biology,	Princeton					 
   University

    Jennifer Garvey
			Directora	de	Assuntos	Jurídicos	na	ICVL	Coal	Moçambique		

    Mateus Mutemba
   Director Geral ANAC

   Terezinha da Silva
			Coordenadora	Nacional	—	WLSA:	Women	and	Law	in	Southern	Africa

    Fernando Sumbana
    Antigo Ministro do Turismo de Moçambique

    Christopher Parker  
				Trustee	Oak	Foundation	UK

    Jose Cardoso
    Presidente Executivo para Turismo e Conservação do Grupo Entreposto  
    (actuais concessionários da C12)

    Nicole Azevedo
    Assessora da Administração – Fundação Belmiro de Azevedo

 

Gorongosa
Media

Br
et

t K
ux

ha
us

en
 / 

G
or

on
go

sa
 M

ed
ia

Projecto  
Paleo-Primatas da 

Gorongosa

A Equipa – O Todo Suplanta a Soma das  
Suas Partes



 www.gorongosa.org 

PARCEIROS
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Contactos 
Projecto da Gorongosa  

Avenida Mártires da Revolução, N.1539 
Bairro de Macúti, Beira, Mozambique

www.gorongosa.org 
https://www.facebook.com/gorongosa	 

Vasco Galante
Director de Comunicação e Turismo

 vasco@gorongosa.net


