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Conservação e exploração dos Recursos Naturais são componentes essências para a subsistência de milhões 

de pessoas por todo o continente africano. As comunidades rurais de África, geralmente marcadas por 

situações de pobreza extrema, são aquelas que mais dependem da exploração desses recursos naturais. Os 

assuntos relacionados com o meio ambiente – como o aquecimento global, a extinção em massa de espécies 

ou a perda de habitats– encontra-se cada vez mais no topo das preocupações da sociedade ocidental, 

mesmo quando o que se pretende conservar esteja a milhares de quilómetros de distância. 

Os assuntos relacionados com a Conservação elevam-se de forma ainda mais relevante em África devido a 

uma fama que remonta ao imaginário mais generalizado no mundo ocidental, como o continente selvagem, 

onde o Homem nasceu num Paraíso dominado por uma Natureza luxuriante e inexpugnável, que agora está 

em risco de desaparecer. Não raras vezes as comunidades humanas são simplesmente apagadas ou até 

mesmo “diabolizadas” como intrusos num cenário idílico. Essas imagens incorrem no erro de limitar todo o 

continente a apenas uma parcela, ainda que importante, mas criando ilusões que podem mesmo estar, 

ironicamente, a pôr em causa a mesma vida selvagem que se pretende preservar. 

No último século e meio as soluções mais difundidas da preservação da Natureza têm-se baseado em formas 

de exclusão e de separação de comunidades humanas e vida selvagem. Em alternativa, têm surgido soluções 

que passam pelo aproveitamento dos territórios bravios para industrias lucrativas como a caçad esportiva, 

fazendas bravias ou turismo, e ainda por modelos integrados de Conservação e Desenvolvimento em que as 

comunidades locais gerem os recurso naturais de forma comunitária. 

Nesta comunicação temos por objectivo analisar soluções de desenvolvimento sustentável de recursos 

naturais, concretamente a exploração de fauna e flora bravias, no âmbito do plano de criação da Área de 

Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo, em Moçambique (juntamente com a África do Sul e 

Zimbabué). Pretendemos focar a análise nas potencialidades das estratégias de integração das populações 

que vivem inclusas ou circundantes ao Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique 
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