
Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência 
IICT- JBT, Palácio dos Condes da Calheta, Lisboa, 24-26 de Outubro de 2012 

________________________________________________________________________________________ 
 

IICT-IP - Instituto de Investigação Científica Tropical  
  

MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL EM MOÇAMBIQUE: SISTEMAS TERRITORIAIS E HERITAGE CULTURAL NO 
PARQUE NACIONAL DE ZINAVE 
 

Sara Belotti 
Universidade de Bergamo (Italia) 

sara.belotti@unibg.it      
 
 

A comunicação tem como objectivo ilustrar as relações entre politicas ambientais e turismo sustentável em 

Moçambique, analisando o caso específico do Parque Nacionald de Zinave (PNZ). Ao adoptar uma 

abordagem que investiga as configurações sócio-territoriais e os conhecimentos tradicionais das 

comunidades locais africanas (Turco, 1999) e aplicar uma metodologia de pesquisa participativa, chamada 

Estratégia SIGAP (Casti, 2006), com base no trabalho de campo e no envolvimento dos actores locais, 

tentaremos demonstrar que o conhecimento dos sistemas territoriais e do heritage cultural  são dois 

aspectos imprescindíveis na África, para a gestão das áreas protegidas, especialmente nas fases de 

desenvolvimento  de actividades turísticas sustentáveis. 

De facto, em muitos países africanos caracterizados por uma economia fraca e um considerável património 

natural e cultural, a principal estância turística encontra-se nas áreas protegidas. Em particular, a África 

Austral tem hoje uma importância estratégica no âmbito ambiental, seja porque aqui nasceram, em época 

colonial, os primeiros parques, seja para a difusão , nos últimos anos, de acções inovadoras quais a criação 

de parques transfronteiriços e os projectos de community conservation (Thorsell, 1990; Cencini, 2003). Os 

primeiros nasceram na década de noventa, com o duplo objectivo de ultrapassar as divisões ditadas por 

confins criados na época colonial e de promover a colaboração entre comunidades locais promovendo a 

tutela da natureza (Cencini, 2003, Sandwith et alii, 2001). A community conservation, por outro lado, 

constitui, nos últimos anos, o novo paradigma da proteção ambiental em África promovido, através a 

participação activa dos locais, uma gestão integrada dos recursos naturais (por exemplos os projectos 

CAMPFIRE no Zimbabwe e as conservacies em Namibia). Estas duas abordagens para a conservação 

destacam a necessidade de implementar o envolvimento das populações também nos processos de 

expansão do turismo ambiental, enquanto possibilidade de desenvolvimento sócio-economico local (Casti, 

Yonkeu, 2009; Mowford, Munt, 2009; Burini, 2010), estabelecendo uma ligação entre actividade turistica e 

redução da pobreza (ONU, 1992; Ashley, Dilys, 2001). 

A comunicação integra-se nesta perspectiva, encontrando no PNZ um caso de estudo interessante por duas 

razões: sendo colocado dentro de um “peace park” de recente criação, o Parque Transfronteiriço do Grande 

Limpopo, e, ao mesmo tempo, encontrando-se numa fase de planificação conservativa e turística, 

promovida pelo Ministério do Turismo, dois ONG italianas (CeLIM e LVIA) e algumas organizações 

internacionais, que permite de indagar as fases de realização de uma community conservation. Neste 

contexto territorial está sendo realizado um estudo em colaboração entre a Universidade de Bergamo, a 

Universidade de Nápoles “L’Orientale” e a Universidade Eduardo Mondlane de Maputo no âmbito de um 

Doutoramento em “Geografia do desenvolvimento” do qual apresentam-se aqui os primeiros resultados. No 

especifíco serão ilustrados os êxitos da primeira fase de trabalho de campo desenvolvida entre Abril e 

Setembro 2011, que, através o uso da cartografia participativa (Burini, 2004; Casti, 2007), tinha a finaliudade 

de reconstruir a organização sócio-territorial e o uso simbólico e pratico dos recursos naturais. Estes mapas 

podem constituir a base de um sistema cartográfico GIS de comunidade que seja capaz de ilustrar e 

comunicar mais facilmente os valores tradicionais, quais elementos invariáveis no tempo dos quais ter em 

conta, podendo assim ampliar o processo de governance ambiental e de participação das populações no 
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processo de tomada de decisão para as nova políticas de desenvolvimento activadas pelo PNZ. Serão assim 

apresentadas as estruturas territoriais existentes dentro do Parque e os conhecimentos tradicionais 

declinados no uso dos recursos sobre os quais è organizada a economia agro-silvo-pastoral local. 
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