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Resumo 

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 caça desportiva, 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 objetivo 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 

Palavras-chave: Vida selvagem, conservação, desenvolvimento, áreas protegidas, gestão de recursos naturais, África, 
Moçambique 

 

 
* 

 

I know of no political movement, no philosophy, no ideology, which does not agree with the 

peace parks concept as we see it going into fruition today. It is a concept that can be 

embraced by all  
Nelson Mandela1 

 

A criação de Áreas Protegidas (AP) com o objetivo de conservar a diversidade biológica do planeta é uma das 

abordagens mais largamente utilizadas pelas diversas organizações que se dedicam hoje, como no passado, 

                                                 
1
 Peace Parks Foundation . Citação retirada da página na internet em:  http://www.peaceparks.org/ 
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a evitar fenómenos como a extinção de espécies da fauna ou da flora, a perda de habitats ou a destruição de 

ecossistemas inteiros. Desde o seu aparecimento, conceitos como Parque Nacional, Reserva Natural ou 

Santuário, entre outros, entraram no léxico das sociedades modernas como modelos principais de um 

movimento mais amplo que luta pela Conservação da Biodiversidade (DUDLEY, 2008: 2; CHILD, 2004: 1). 

A destruição do mundo Natural em diversos pontos do mundo, devido principalmente à ação do Homem, 

“inspirou” os primeiros passos de uma estratégia que passa por separar porções de território para preservar 

a vida não humana do globo. Para tal, organizações governamentais e não governamentais (ONG), 

adoptaram uma fórmula que visa proteger e, muita vezes, excluir ao máximo os efeitos nefastos que as 

acções humanas, como por exemplo a caça exaustiva ou a poluição, tenham no meio ambiente 

(BROCKINGTON et al., 2008: 1). 

De acordo com a mais recente definição da International Union for Conservation of Nature (IUCN) , uma 

Área Protegida é um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido, através de 

meios legais ou outros meios eficazes para alcançar, no longo prazo, a conservação da natureza com os seus 

serviços de ecossistema e valores culturais associados  (DUDLEY, 2008: 8). A IUCN define igualmente um 

sistema de categorias de AP separadas por seis diferentes níveis de protecção (SCHEARL et al. 2006: 12-14), 

que vão desde a separação total ou parcial da intervenção humana (categorias I a IV) até modelos que 

procuram uma integração das estratégias de Conservação com as do Desenvolvimento Sustentável 

(categorias V e VI) (BROCKINGTON et al. 2008: 39). 

O esforço global para a Conservação – que, além das AP, inclui outros fenómenos como a promoção de 

legislação nacional e internacional para a protecção de espécies (como a CITES ), a produção de 

conhecimento científico, a propagação de campanhas mediáticas ou a proliferação de ideologias com vista a 

conservar o mundo natural – colhe hoje o apoio generalizado de governos, ONGs ou cidadãos, (ADAMS, 

2004: 227-229) que olham para estas abordagens como a salvaguarda, nas suas últimas consequências, da 

própria vida humana no planeta. A atestar a favor da forma benigna com que esta abordagem é aceite 

globalmente está a simples prolíferação das AP estabelecidas um pouco por todo o mundo durante o último 

século e meio (Brockington et al, 2008: 2). Se em finais do século XIX são poucos os casos registados de AP, 

hoje em dia 100 mil destas reservas pontuam todo o globo (ver figura 1), cobrindo um total de dois milhões 

de quilómetros quadrados, ou seja, 12% da superfície da Terra (ADAMS E HUTTON, 2007: 150). 

No entanto, o apoio generalizado a este modelo de Conservação tem sofrido algumas deserções. 

Contestando a génese Biocêntrica desta abordagem, diversos autores têm referido que os valores que 

contribuíram para o advento das AP têm posto em causa sistematicamente a componente humana,  

pretendendo excluí-la e levando a uma visão romântica do mundo Natural cujo estado “puro” ou “intocável” 
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estaria a ser destruído (ADAMS e MCSHANE, 1992; NEUMANN, 1998; ADAMS, W, 2004). Nas últimas década 

têm surgido, aliás, várias teses que defendem que, caso as AP não envolvam as comunidades humanas que 

vivem no seu interior ou entorno, muitos destes territórios poderão mesmo estar condenados ao fracasso 

(SCHERL et al. 2006: 3). 

Por exemplo, uma das principais críticas às AP é a de que este tipo de uso da terra tem sido feito à custa da 

apropriação e desalojamento em massa das comunidades que nelas viviam há séculos. Ao separar as 

pessoas que aí viviam anteriormente dos recursos naturais que até aí faziam parte do seu modo de vida, o 

movimento da Conservação estaria a colocar deliberadamente milhões de pessoas em posições de exclusão 

e pobreza (DOWIE, 2009). Povos que sempre caçaram em determinado local passaram a ser vistos como 

caçadores furtivos e brutalmente perseguidos pelas autoridades que protegiam aquelas reservas. Esta visão 

Biocêntrica do mundo tem sido apelidada de “fortress conservation”, ou em português, “conservação de 

fortaleza” (BROCKINGTON, 2002: 10-11; SCHERL et al. 2006: 4), ou seja, a criação de territórios que, sem a 

influência do homem, possam dar a oportunidade para a Natureza se regenerar e prosperar.  

Nas últimas décadas, estas e outras críticas têm feito mudar o pensamento geral dos responsáveis pela 

Conservação. Abordagens baseadas na inclusão das comunidades humanas tanto na gestão como no 

aproveitamento sustentável de recursos naturais têm surgido um pouco por todo o mundo. Modelos como o 

Community Based Natural Resource Management (CBNRM) (ADAMS e HULME; 2001) ou, simplesmente, 

conservação comunitária ou com base em incentivos, surgiram como uma via alternativa à exclusão da 

componente humana. A ideia consiste na devolução de direitos, propriedade e criação de benefícios directos 

para as populações que viviam com a Natureza que se pretendia proteger (BARROW e MURPHREE, 2001: 24-

27). De uma forma sustentável, esta abordagem defende uma visão Antropocêntrica, pretendendo unir as 

estratégias de Desenvolvimento e Conservação num modelo único de benefícios partilhados. 

No decorrer do V Congresso Mundial de Parques Naturais, que teve lugar na cidade sul-africana de Durban, 

em 2003, várias vozes se levantaram para apontar o dedo às falhas e rupturas causadas pela Conservação – 

e em particular as AP –, à sociedade e aos meios de subsistência como um todo. Nunca um congresso 

mundial tinha sido tão frequentado por representantes das comunidades locais como a reunião da África do 

Sul (BROSIUS, 2004: 609). Segundo relatam Dan Brockington e Jim Igoe, dois antropólogos que estudam os 

impactos da Conservação nas comunidades rurais de África, essas vozes foram recebidas friamente por 

diversos cientistas conservacionistas que acusavam os primeiros de terem sabotado o congresso por 

influências indesejáveis. De acordo com um dos congressistas presente na reunião, Jon Terborgh, um forte 

defensor da vida animal e vegetal no planeta,  

countless workshops, lectures, and discussions delved into topics such as poverty alleviation, social injustice, 

indigenous peoples' rights, community management of protected areas, and gender equity in conservation. All 
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these issues have their place in a global agenda but for me they dominated and drowned out the discussion of 

themes more directly related to conserving nonhuman life on this planet (Brokington e Igoe 2006: 425 Apud 

2004: 619). 

Esta reação vinha na sequência da crítica que era lançada ao modelo da CBNRM num livro intitulado 

“Requiem for Nature” (TERBORGH, 1999), que apontava para a ineficácia desta abordagem tanto ao nível de 

conservação como de desenvolvimento e combate à pobreza. Para este autor esta estratégia punha em risco 

os objetivos da conservação e poderia levar a uma agudização das condições da natureza (TERBORGH, 1999: 

169-170). Esta e outras reacções foram vistas como o possível regresso da “conservação de fortaleza”, um 

novo impulso na exclusão da comunidades humanas e um extremar de posições que se vai instalando no 

debate que opõe as estratégias da Conservação às que estão centradas no Desenvolvimento. 

Nesta oposição entre Conservação e Desenvolvimento, de um lado do debate estão eminentemente 

cientistas sociais, que partem de um ponto de vista dos fenómenos sociais que ocorrem na Conservação, 

com as suas preocupações com aqueles que afinal de contas são (ou deverão ser) os beneficiários de um 

ecossistema sustentável, as pessoas ou comunidades locais, e do outro, os cada vez mais preocupados 

cientistas naturais que, partindo do ponto de vista dos ecossistemas e das ameaças à biodiversidade, falam 

de urgência e da necessidade de separar os dois mundos e proteger um bem, a Natureza, que poderá sofrer 

perdas incalculáveis e irrecuperáveis se nada for feito para a proteger. 

Em África, este debate adquire dimensões determinantes para o futuro de ambos os esforços de 

Desenvolvimento e Conservação. A história recente do continente abunda em exemplos de conflitos e crises 

humanitárias que relegam esta região do mundo para os últimos lugares dos rankings de Desenvolvimento 

Humano. A região da África Sub Saariana (ASS) é uma das mais pobres do mundo, com um dos mais baixos 

níveis de desenvolvimento humano (0,463) onde a esperança média de vida chega apenas aos 54,4 anos 

(UNDPa, 2011: 130). Estima-se que cerca de metade da população da ASS (e mais de 70% da população 

rural), viva actualmente em pobreza, onde a pobreza é definida como tendo menos do que o equivalente a 

um dólar por dia (ASHLEY e ELLIOTT, 2003: 1) . De um modo geral, em mais lado nenhum do Mundo se vive 

com tão pouco como em África. 

Do lado da Conservação o momento também não é para comemorar. Apesar de reconhecido pela 

abundância de recursos naturais e por uma megafauna carismática, o continente africano é muitas vezes 

ilustrado como a última fronteira, o reduto final de um passado selvagem que em muitas partes do globo 

cessou de existir, onde vastas savanas repletas de animais bravios são a norma de uma paisagem apenas 

esparsamente interrompida pela presença do Homem (ADAMS e MCSHANE, 1992: 36). Mas esta imagem 

aparentemente “idílica” poderá ser, no entanto, tudo menos real. Nos anos de 1980, a vida selvagem existia, 

na grande maioria, apenas confinada em áreas reservadas à sua protecção. Ao contrário do que seria 
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espectável, cerca de 90% da biomassa animal de África era gado doméstico, sendo os restantes 10% 

reservados aos Elefantes, Zebras e Leões, e demais animais selvagens (BOND et al. 2004: 35). 

Apesar de África já ter sido de facto uma região (pelo menos mais) repleta de vida selvagem, os efeitos 

combinados do aumento da população humana, o desenvolvimento tecnológico, a caça exaustiva e a 

destruição de espécies e habitats para formas diferentes de uso da terra, como a agricultura ou a pecuária 

(CHILD, 2004: 12) levaram ao recuo dos animais bravios para locais cada vez mais remotos onde os efeitos 

acima enumerados tiveram pouco impacto. Contudo, mesmo as AP que existem nos mapas nem sempre são 

sinónimo de que tenham no seu interior vida selvagem, sendo conhecidos como “paper parks” ou, em 

português, “parques no papel” em que as AP estão apenas desenhados sem ter qualquer tipo de gestão ou 

protecção (CHILD, 2004: 18).  

Mais do que em qualquer outra zona do mundo, 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”, “virgem” ou “inexplorado”, onde o Homem nasceu num 

suposto Paraíso de vida selvagem dominado por uma Natureza luxuriante e inexpugnável e que agora está 

em risco de desaparecer. Uma imagem forte mas que poderá não estar assim tão próxima da realidade. 

Jonathan S. Adams e Thomas O. McShane chamam-lhe “o mito da África selvagem”: “europeans invented a 

mythical Africa, which soon claimed a place of privilege in the Western imagination. We cling to our faith in 

Africa as a glorious Eden of wildlife” (1992: xii). 

Durante o século XX o movimento internacional da Conservação tem vindo a moldar não só o olhar para 

uma imagem mítica de África, que em muitos casos se limita a uma planície amarela a perder de vista, uma 

acácia ao fundo e em primeiro plano uma “família” de leões. Não raras vezes as comunidades humanas são 

simplesmente apagadas ou até mesmo “diabolizadas” como intrusos num cenário idílico onde apenas se 

deveria encontrar a majestosa e sempre “pura” Natureza (NEUMANN, 1998: 15-19). 

Essas imagens incorrem no erro de limitar e estereotipar  todo o continente a apenas uma parcela, ainda 

que importante – geralmente uma paisagem fotografada no Parque Nacional do Serengeti, localizado na 

Tanzânia –, criando assim ilusões, essas sim, que podem mesmo, ironicamente, estar a pôr em causa a 

mesma vida selvagem que se pretende preservar (ADAMS, 2004: 230). 

Como Jonathan S. Adams e Thomas O. McShane acrescentam: 

Conservation has long operated on the comfortable belief that Africa is a paradise to defended, even against 

the people who have lived there for thousands of years. The continuing reluctance to accept the link between 

vigorous indigenous culture and the survival of wildlife has led to conservation programs doomed to eventual 

failure because they depend on building barriers of one sort or another between people and wildlife (1982: 

xviii). 
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O debate que opõe estratégias de Conservação – como a “conservação de fortaleza” – e as que procuram 

soluções de integração de modelos de Desenvolvimento Sustentável têm estado no centro dos debates 

sobre os caminhos que a Conservação em geral terá que trilhar no futuro. 

LIMPOPO 

A 9 de Dezembro de 2002, na cidade de Xai-Xai, em Moçambique, três chefes de Estado africanos assinavam 

conjuntamente um tratado internacional tripartido para a criação do Parque Transfronteiriço do Grande 

Limpopo. Armando Gebuza, presidente de Moçambique, juntamente com os seus homólogos, Thabo Mbeki, 

da África do Sul e Robert Mugabe, do Zimbabué, fechavam assim o contrato para o estabelecimento de uma 

enorme porção de território com cerca de 35 mil km² que ligaria o recentemente criado Parque Nacional do 

Limpopo (anteriormente a coutada de caça nº16), em Moçambique, o Parque Nacional do Kruger e o Parque 

Contratual de Makuleke, na África do Sul, e o Parque Nacional de Gonarezhou e outras áreas de Conservação 

existentes entre este e o Kruger, no Zimbabué. Nascia assim o Parque Trasfronteiriço do Grande Limpopo 

(PTFGL) (WHANDE e SUICH, 2009: 376, Tratado, 2002). 

A assinatura deste tratado internacional foi por um lado o culminar de um longo processo para juntar três 

grandes AP dos países envolvidos, mas por outro lado deixava para já de fora um plano ainda mais 

ambicioso, que dois anos antes tinha sido proposto e que surge, no entanto, contido no Tratado de Xai-Xai. 

Trata-se da Área de Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo (ACTFGL) que, para além da simples 

junção daqueles Parque Nacionais contíguos, propõe adicionar mais dois Parques Nacionais, o Banhine e o 

Zinave, ambos em Moçambique, e ainda outros territórios pertencentes a proprietários privados e a 

comunidades locais, que passarão, caso sejam efetivamente adicionados, a ser dedicados a actividades 

relacionadas com a Conservação (WHANDE e SUICH, 2009: 376). 

Apesar de esta Área de Conservação Transfronteiriça (ACTF), ter como núcleo previsto o Parque 

Transfronteiriço (PTF) proclamado em 2002, o modelo pretende criar uma das maiores AP de todo o mundo 

incluindo estratégias que vão muito para além daquelas que encerram a dos Parques Nacionais, 

promovendo a Conservação como modo de uso da terra a privados e comunidades locais. A ACTFGL terá 

assim uma dimensão total de 100.000 quilómetros quadrados dedicados à Conservação da Biodiversidade e 

ao Desenvolvimento Sustentável (WOLMER, 2003: 9). 

De acordo com o Tratado de Xai-Xai, no seu artigo 3º, ponto 2, “the area adjacent to the Transfrontier Park, 

comprising compatible conservation areas but not lending itself to formal integration with the Transfrontier 

Park, shall be managed as a Transfrontier Conservation Area” (Tratado, 2002). Este artigo define igualmente 

quais os locais a serem incluídos na ACTFGL: em Moçambique, para além do Banhine e do Zinave, estão 

incluídas as áreas vizinhas de Massingir e Corumana e também todas as áreas que, apesar de até agora 
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nunca terem sido alvo de protecção específica, se encontram nos territórios que ligam os diferentes Parques 

Nacionais. O mesmo artigo refere, em relação à África do Sul e ao Zimbabué, que as zonas que formarão a 

ACTFGL naqueles países serão as diversas áreas de conservação privadas ou públicas directamente vizinhas 

às AP que constituem o PTFGL (Idem, Ibidem). 

O plano agora estabelecido teve uma recepção positiva por parte dos diversos actores do movimento 

internacional da Conservação (WOLMER, 2003). Em poucos anos, o conceito defendido por uma Organização 

Não Governamental (ONG) baseada na África do Sul, a Peace Parks Foundation (PPF), de ligar diversas Áreas 

Protegidas além fronteiras, começou, finalmente, a ser implementado no terreno. 

Com o apoio de instituições internacionais como a IUCN, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas 

ou vários países ocidentais, os valiosos donativos que a Conservação proporciona a diversos Estados 

africanos começaram a seguir a ideia de criar grandes massas de terra dedicadas à preservação da Natureza.  

As imagens difundidas por todo o mundo do gesto que estes três países acabavam de fazer, ecoaram pelos 

meios de comunicação social dos países mais ricos do hemisfério norte cujas opiniões públicas (na maior 

parte dos casos doadores indirectos destes programas de auxílio internacional) estão sempre ávidas por 

histórias de sucesso num mundo que tantas vezes vira costas à preservação da biodiversidade. Os 

espectadores europeus e norte-americanos voltavam a ter boas notícias de África e particularmente de 

Moçambique, de que até agora apenas havia livros e imagens amarelecidas pelo tempo e que, mais de uma 

década de guerra civil, no período pós-independência, se tinha encarregado de as relegar definitivamente 

para a prateleira das memórias. 

Dos três países signatários, Moçambique era provavelmente à data, aquele que menos imagens tinha 

proporcionado do espectáculo do mundo Natural, sendo antes mais conhecido por crises humanitárias e 

pobreza extrema. No entanto, Moçambique fora outrora um território famoso em todo o mundo pela 

enorme quantidade de Elefantes, Leões, Rinocerontes, Zebras e Gnus que existiam nas suas planícies. Não só 

a Gorongosa, verdadeira montra da então colónia portuguesa, mas muitos quilómetros quadrados de 

território que antes da guerra civil eram de uma forma ou de outra protegidos para fins ligados à 

Conservação. Apesar de a vida selvagem moçambicana ter agora uma imagem desoladora de parques 

nacionais e coutadas despidas de vida, o país voltava à ribalta do esforço internacional pela preservação. 

O facto de, ao contrário do PTFGL, a ACTFGL não ter ainda sido alvo de implementação no terreno, tem 

levado diversos autores a duvidar não só da sua implementação como a alertar para o facto de as 

comunidades locais terem que ser tidas em conta em toda a estratégia. A componente Moçambicana do 

Grande Limpopo é talvez, pelo facto de ser maior e por ter muitas pessoas a viver nessas áreas, um dos 

pontos cruciais ao sucesso do plano no seu todo. 
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Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACT), Parques Transfronteiriços (PTF) ou Parques contíguos, são 

abordagens que, apesar de reportarem a modelos e estratégias de implementação no terreno diferentes, 

apontam para o conceito base que os une: trata-se de Áreas Protegidas (AP) que atravessam as fronteiras 

políticas de dois ou mais Estados (THORSELL, 1990: 5). 

Nas últimas décadas, estes conceitos têm estado no centro das estratégias de Conservação na África Austral. 

Diversas zonas junto às fronteiras de diferentes Estados têm sido alvo de planos e implementação de 

modelos Transfronteiriços. No entanto, este conceito não é totalmente novo. Em 1988 a IUCN tinha já 

promovido esta estratégia, através da Comissão para Parques Nacionais e Áreas Protegidas (Hanks, 1997: 

134). De acordo com Jim Thorsell, no final dos anos de 1980 existiam já pelo menos 70 locais no mundo 

inteiro onde AP se uniam através de fronteiras, envolvendo 65 países diferentes (1990: 5). 

 A nomenclatura que tem sido utilizada até agora é vasta e em alguns momentos chega mesmo a ser 

confusa. Um dos conceitos que tem servido de base a muita literatura sobre modelos transfronteiriços de 

conservação é o de Gestão de Recursos Naturais Transfronteiriços, ou, no original, Transboundary Natural 

Resource Management (TBNRM) (WOLMER, 2003: 2). As ligações com a CBNRM são evidentes (Wolmer, 

2003: 9; Whande e Suich, 2009: 374), pelo que tem sido apontado como o mais recente modelo numa linha 

evolutiva de estratégias de Conservação que integra o Desenvolvimento Sustentável. A Conservação 

Transfronteiriça surge assim como a mais inovadora das abordagens do movimento de Conservação 

(WOLMER, 2003: 7). 

De certa forma, a inovação estará mais na junção de diversos modelos e a sua interação do que numa 

novidade per si. Isto porque a ideia subjacente a esta estratégia é a de juntar grandes porções de território, 

agregando diversas AP, que vão dos modelos mais tradicionais controlados pelos Estados, como por exemplo 

Parque Nacionais e Reservas Nacionais, a outros mais recentes como é o caso de áreas pertencentes a 

privados ou terras ocupadas por comunidades rurais. Na prática este modelo assume a designação de Área 

de Conservação Transfronteiriça (ACTF), e integra de uma forma complementar todos os modelos em prática 

na África Austral (MUNTHALI, 2007: 52), cobrindo todos os três tipos de AP acima mencionados. 

Uma ACTF difere, no entanto, de um Parque Transfronteiriço (PTF), pelo facto de este último conceito dizer 

respeito à junção de duas ou mais áreas protegidas (no caso que estudamos, Parques Nacionais) de dois ou 

mais países diferentes (WHANDE e SUICH, 2009: 374 ). De acordo com Simon Munthali 

…through their emphasis on state ownership and control, Transfrontier Parks are no different in principle from 

other national parks, where local communities are usually marginalized into buffer zones, and peripheral 

economic activities such as menial jobs as cooks, labourers, or guards… (Munthali, 2007: 52). 

O modelo que a ACTF propõe é assim mais amplo, até porque para adensar a confusão que possa existir 

entre os dois conceitos, estes podem mesmo ser implementados em simultâneo, como é o caso do Grande 
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Limpopo (WHANDE e SUICH, 2009: 374). A novidade de uma ACTF é que esta pode, para além dos Parques 

Nacionais que existem no seu núcleo, incluir zonas múltiplas de utilização da terra como áreas comunais e 

terrenos pertencentes a privados (Idem, Ibidem). O conceito de ACTF pretende assim, 

in the southern African context aims to convert vast communal lands, which are marginal for conventional 

agriculture to effective biodiversity conservation and tourism development — as a complementary economic 

development model in agriculturally marginal areas. This would be achieved through securing and 

consolidating community rights over their customary land and other natural resources, particularly forests and 

wildlife (Munthali, 2007: 55). 

Uma das ideias que está subjacente ao projecto do Grande Limpopo baseia-se na convicção de que, muito 

antes do estabelecimento das fronteiras políticas que hoje vigoram, definidas pelas potências europeias que 

colonizaram o interior do continente africano durante os Séculos XIX e XX, estas regiões eram palco de 

migrações, tanto da vida selvagem como dos seus habitantes humanos (HANKS, 1997: 133). Estas rotas 

tradicionais seriam agora repostas, libertando uma barreira artificial feita aliás tendo em causa interesses 

alheios a argumentos ecológicos ou das populações que poderiam beneficiar se estas fossem suprimidas.  

O argumento ecológico centra-se na convicção que, tal como noutros pontos de África, os animais 

obedecem a ciclos migratórios determinados pela procura de melhores locais para se alimentarem, pelo que 

percorreriam enormes distâncias ao longo do ano e estendendo-se por regiões com dimensões 

consideráveis (MUNTHALI, 2007: 52). Estes movimentos, que na maior parte dos casos são realizados por 

espécies de grande ou médio porte, teriam assim sido interrompidas por ação directa do Homem, 

interceptando comportamentos que podem mesmo ter sido repetidas ao longo de milhões de anos. 

A juntar ao restabelecimento de grandes migrações de animais estão outras vantagens do ponto de vista 

meramente conservacionista. Simon Munthali enumera pelo menos mais duas: por um lado os benefícios 

poderão colocar-se numa protecção internacional dos ecossistemas que são partilhados pelos países ou 

regiões incluídas, como cursos de água e outros activos decorrentes da biodiversidade, e por outro, um 

aumento significativo das áreas de protecção poderá ser mais eficaz no esforço de preservação de 

populações de animais e de plantas bravias, reduzindo por isso as probabilidades de extinção das mesmas 

(MUNTHALI, 2007: 52). 

O facto de este como outros projectos terem na sua base argumentos como migrações de animais, ou o 

equilíbrio dos ecossistemas, poderá, no entanto cair directamente nos debates que opõem Conservação e 

Desenvolvimento. Este seria assim um modelo eminentemente ecocêntrico, porque estará baseado num 

conceito de Bioregiões. De acordo com William Wolmer, 

In essence, this philosophy holds that the earth consists of contiguous but discrete ‘organic regions’ or 

‘bioregions’. (…) This regions are described as self-contained and equilibrial, existing in close and complex 

organic harmony and having specific carrying capacities for animals and humans. But bioregionalism goes 
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further, extrapolating this ecological holism to the social and political realms to advocate an explicitly political, 

and quasi-spiritual, agenda (WOLMER,2003: 2-3). 

Apesar de a base de sustentação destes modelos poder estar de facto numa motivação conservacionista, o 

que é facto é que, no caso das ACTF, os benefícios poderão ser estendidos às comunidades locais e aos 

privados, como referimos anteriormente. Os efeitos do debate entre estratégias de Desenvolvimento e 

Conservação têm de facto influenciado os termos em que os projectos transfronteiriços têm sido tratados 

pelos seus respectivos promotores. Grande parte do discurso que pretende unir as duas realidades, 

apelando cada vez mais ao Desenvolvimento Sustentável e por isso incluindo as comunidades locais, tem-se 

verificado na zona austral do continente africano. Muito por causa disso, os modelos transfronteiriços 

passaram agora a incluir, como parte central da sua estratégia, valores tanto do Desenvolvimento como da 

Conservação (WOLMER, 2003: 7). 

Esta abordagem holística permite assim que se desenvolvam inúmeras actividades que vão muito além das 

estratégias de Conservação, incluindo a gestão de recursos naturais partilhados pelas comunidades rurais 

dos diferentes países, através de uma relaxamento das fronteiras políticas permitindo uma harmonização 

das estratégias de desenvolvimento e conservação existentes em ambos os lados das fronteiras (WHANDE e 

SUICH, 2009: 374).  

Em relação à comunidades rurais dos diferentes países, estes modelo poderão levar mesmo a alguma 

integração política e cultural, unindo povos até aqui estavam apenas divididos de forma artificial através das 

fronteiras entre Estados soberanos, (WOLMER, 2003: 5) permitindo também a cooperação económica local e 

regional de comunidades rurais (MUNTHALI, 2007:52). 

 Este novo paradigma está inclusivamente a obter apoios dos mais diversos actores, que confluem num 

modelo que parece dar resposta tanto às agendas do Desenvolvimento como da Conservação. A partir da 

última década do Século XX, nos anos de 1990, passou a estar no centro das atenções, por exemplo, das 

principais organizações responsáveis pela Conservação da Biodiversidade. O conceito de conservação 

transfronteiriça tem sido acolhido pela grande maioria das instituições, estatais ou não estatais que se 

preocupam com as questões da Conservação (SPIERENBURG et al., 2008: 88; MUNTHALI, 2007:52). 

De acordo com William Wolmer,  

This strange alliance of ecocentric, managerial, neoliberal and populist priorities has conspired to encourage a 

shift in the conservationist agenda from viewing protected areas as inviolate sanctuaries to looking to them 

increasingly as potential sources of revenue which should be extended across the landscape. Rather than 

fencing protected areas into enclaves they should be opened out across administrative and national boundaries 

(Wolmer 2003: 7-8). 

Os apoios não se limitam, contudo, às instituições eminentemente conservacionistas. Instituições regionais 

como a South African Development Community (SADC), o Estados da África Austral ou mesmo instituições 
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como o Banco Mundial. O facto de o conceito de ACTF incluir motivações que previam beneficiar tanto 

comunidades humanas como a vida selvagem levou a esta verdadeira coligação de diferentes interesses em 

torno desta nova abordagem (WHANDE e SUICH, 2009: 373; WOLMER, 2003: 1). 

IMPLEMENTAÇÃO  

De forma a podermos compreender todo o processo de estabelecimento do PTFGL, bem como os planos 

para a ACTFGL, teremos que recuar até aos factos históricos que precederam a assinatura do tratado de Xai-

Xai, em 2002. A primeira ocasião em que esta ideia esteve nos planos de Moçambique e África do Sul, surgiu 

muitas décadas antes por via de um ecologista português, Gomes de Sousa, que em 1938 lançou a ideia de 

juntar a então Coutada 16 (actual Parque Nacional do Limpopo) ao Parque Nacional do Kruger (WHANDE e 

SUICH, 2009: 375). No entanto, esta ideia nunca foi avante tendo sido apenas avançada durante a década de 

1990, após as primeiras eleições democráticas na África do Sul e depois do acordo de Paz alcançado em 

Moçambique, no período pós-independência (Idem, Ibidem).  

O maior promotor desta segunda vaga é apontado por diversas fontes como tendo sido Anton Rupert, um 

magnata sul africano, que era então presidente da Southern African Nature Foundation (actualmente a 

WWF South Africa). As ideias de Rupert para unir o Kruger com o território moçambicano foi inicialmente 

por ele promovida quando se deslocou a Maputo para ter uma reunião com o então presidente 

moçambicano Joaquim Chissano, a 7 de Maio de 1990 (HANKS, 1997: 134; SPIERENBURG at al., 2008: 89; 

WHANDE e SUICH, 2009: 375). 

Como resultado desta primeira reunião, a WWF South Africa ficou responsável pela realização de estudos 

para a futura implementação de uma solução Transfronteiriça. Esse relatório foi discutido e analisado pelo 

governo moçambicano que, entretanto, pediu apoio ao Banco Mundial, para prosseguir com o plano. O 

envolvimento do Banco Mundial foi não só um apoio essencial ao desenvolvimento do Grande Limpopo, 

através do respectivo financiamento (WHANDE e SUICH, 2009: 375), como também, através de um relatório 

produzido em 1996, o “Transfrontier Conservation Areas Pilot and Institutional Stengthening Project for 

Mozambique”, que permitiu uma viragem do Grande Limpopo, de um Parque Transfronteiriço para uma 

solução mais ampla, ou seja, a criação de uma ACTF (WORLD BANK, 1996; WHANDE e SUICH, 2009: 375; 

HANKS, 1997: 134). 

Mais ou menos ao mesmo tempo Anton Rupert voltou a encontrar-se com Chissano para influenciar o 

presidente moçambicano no sentido de chegar a um acordo com a África do Sul e o Zimbabué por forma a 

atingir os benefícios económicos que a Área de Conservação Transfronteiriça iria proporcionar. Na mesma 

altura os líderes regionais das duas províncias em causa (Limpopo e Gaza, na África do Sul e em 

Moçambique, respectivamente) encetaram conversações para encontrar sinergias económicas entre as duas 
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regiões (WHANDE e SUICH, 2009: 375-376) o que reforçava o teor político e institucional, e precipitava cada 

vez mais a tão desejada implementação do projecto do Grande Limpopo. 

Em 1997, Anton Rupert fundou a Peace Parks Foundation (PPF), com o objetivo de promover a criação de 

Áreas de Conservação Transfronteiriça (HANKS, 1997: 135), num conceito que ficou conhecido como os 

“Parques da Paz”. A PPF, que foi lançada com capital próprio daquele magnata, garantiu igualmente a 

entrada de financiamento do sector privado e do German Development Bank no projecto. O apoio público 

de Nelson Mandela e de diversos outros patronos da iniciativa trouxeram também grande publicidade para 

todo o projecto (WOLMER, 2003: 11-12). À data da sua criação a PPF, para além do Grande Limpopo, estava 

envolvida na implementação de muitas outras ACT na região da África Austral (HANKS, 1997). 

Como já referimos anteriormente, o Tratado de Xai-Xai foi ainda precedido de um acordo prévio entre os 

três países em causa. A assinatura de um acordo trilateral teve assim lugar em Novembro de 2000. Este 

passo foi essencial para a formação de um comité técnico e respectivos grupos de trabalho controlados por 

um comité interministerial, para preparar os termos e condições de um tratado internacional tripartido 

(WHANDE e SUICH, 2009: 376). É nesta altura que surge o primeiro nome do projecto, que à data ainda não 

se designava por Grande Limpopo, mas por Gaza-Kruger-Gonarezhou Transfrontier Conservation Area (GKG), 

que apenas viria a adoptar o nome actual a partir de 2001 (WOLMER, 2003: 9-10). 

Os dois anos que separaram este acordo do Tratado de Xai-Xai que, como referimos acima, foi assinado 

pelos Presidentes da República dos três países a 9 de Novembro de 2002, levaram os signatários a começar 

esta nova fase de implementação no terreno pela constituição do Parque Transfronteiriço do Grande 

Limpopo, tendo ficado a ACTFGL apenas referida num dos artigos desse tratado internacional (WHANDE e 

SUICH,  2009: 376). Na prática o Tratado institui apenas um PTF tendo a ACTF sido apenas caracterizada 

geograficamente. 

Um ano antes o governo moçambicano transformou a Coutada Oficial nº16, até então utilizada 

exclusivamente para caça comercial, no Parque Nacional do Limpopo (PNL). A designação do novo Parque 

Nacional foi realizada a 28 de Novembro de 2001 e estende-se desde Pafuri ao norte, percorrendo a Leste o 

Rio Limpopo até ao Rio dos Elefantes, que constitui a fronteira sul do PNL, na provícia de Gaza (SOTO, 2009; 

RRP: 2002: 4). 

De acordo com o tratado, o PTGL procura proporcionar a colaboração transnacional e a cooperação entre as 

partes com o objetivo de promover a gestão efectiva de ecossistemas nas áreas compreendidas pelo parque. 

O contrato promove igualmente, como objetivos adicionais, encorajar parcerias sociais e económicas por 

parte do sector privado, comunidades locais e ONGs para harmonizar a gestão de recursos naturais e assim 

remover todas as barreiras artificiais à livre circulação da vida selvagem (WHANDE e SUICH, 2009: 376). 
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O facto de, neste passo essencial do projecto do Grande Limpopo, a ACTF não ter sido alvo de uma definição 

objectiva, leva Webster Whande e Helen Suich a referirem que poderá haver confusão entre as duas 

iniciativas, que como temos constatado são diferentes: 

Given the lack of formal development of the GLTFCA, the objectives of the initiative have not been publicly 

defined, nor have the envisaged differences with the GLTP in management objectives or interventions. So 

far, it appears that the GLTP agreement is taken to imply objectives of the entire GLTFCA and that the 

sections of the GLTP treaty referring to the sustainable utilization of natural resources apply to the much 

larger GLTFCA, where human habitation and sustainable natural resource use (WHANDE e SUICH, 2009: 

376). 

O Comité Ministerial criado entretanto para levar a cabo a implementação do PTFGL foi designado para 

promover a coordenação política ao nível interestatal. Este por sua vez, é composto por elementos dos 

diferentes Estados e coordena os diversos ministérios que abrangem as diferentes tutelas que vão de áreas 

tão diversas como a vida selvagem, administração interna, segurança ou agricultura. Ainda existem 

subcomités que abordam outros temas como conservação, relações com as comunidades locais, veterinária, 

turismo, etc. (WHANDE e SUICH, 2009: 379) 

Contudo, e apesar das várias ramificações que provêm dos comités e grupos de trabalho, as comunidades 

locais não estão representadas, pelo menos formalmente. De acordo com Whande e Suich, as comunidades 

residentes estavam anteriormente representadas em reuniões e workshops, mas deixaram de o estar com o 

pretexto de que as autoridades nacionais já estavam a trabalhar em sua representação: “the result of this 

has been that local residents in already marginal areas are experiencing new forms of exclusion from the 

policy- and decision-making processes that impact on their access to and use of land and natural resouces” 

(WHANDE e SUICH, 2009: 380). 

O facto de ser ter começado o projecto do Grande Limpopo, apenas com a junção dos Parques Nacionais, 

está igualmente a tornar a iniciativa apenas num Kruger ampliado, uma vez que o poder daquele Parque 

acaba por influenciar todo o plano para aquela região (WOLMER, 2003: 11-12). Esta ligação entre o Parque 

Nacional do Kruger e o Parque Nacional do Limpopo, nomeadamente a remoção de barreiras entre os dois 

parques, é visto como uma solução para lidar com o excessivo número de Elefantes que actualmente vivem 

do lado sul africano. Desta forma aqueles animais conquistam assim novas áreas que até agora estavam 

inacessíveis por causa das barreiras até agora existentes (WHANDE e SUICH,, 2009: 378). 

Por outro lado, outros interesses têm emergido no que toca ao desenvolvimento turístico da região. A 

industria sul africana olha para o PTFGL como uma oportunidade única para estender os seus negócios além 
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fronteiras. Estes factos estão a levar a que o projecto possa vir a tornar-se num “Kruger-plus” (WOLMER, 

2003: 12) vincando ainda mais as características de Parque Nacional que o projecto tem tido. 

Desde 2001 já teve lugar a translocação de pelo menos 4 mil novos animais do Kruger para o lado 

Moçambicano (WHANDE e SUICH, 2009: 379). Apenas parte da vedação existente entre os dois parques foi 

até agora removida, em duas secções de 5 km cada (PIENAR, com. pessoal). As razões para que as barreiras 

não tenham sido totalmente retiradas, tem a ver com o facto de, do lado Moçambicano ainda existirem 

comunidades humanas que, para além dos potenciais conflitos homem-vida selvagem, poderão ter impactos 

negativos na transmissão de doenças entre animais bravios e gado. Outra das razões apontadas tem a ver 

com o facto de o Parque Nacional do Limpopo não estar ainda limitado por vedações (WHANDE e SUICH, 

2009: 379; PIENAAR, com. pessoal).  

IMPLICAÇÕES PARA AS COMUNIDADES LOCAIS 

Um dos pontos cruciais para o sucesso dos objetivos do Grande Limpopo será a forma como os seus 

impulsionadores irão resolver as questões que directamente incluem as populações locais. Como já 

referimos mais atrás, todo o conceito de ACTF pretende trazer vantagens para as populações que vivem no 

seu interior ou entorno. Mas por diversas vezes os impactos negativos que a sua implementação poderá 

trazer a essas populações, não são totalmente referidas, como tal, pelos seus implementadores, no entender 

dos críticos destas opções (WOLMER, 2003). 

Apesar de a implementação da ACTFGL contar com estratégias de Desenvolvimento Sustentável, o já 

proclamado PTFGL estará a ser desenvolvido trazendo alguns traços do passado. Simon Munthali aponta 

para o potencialmente controverso processo de reassentamento que está a ter lugar e que inclui, para já, o 

deslocamento de 2500 pessoas que vivem actualmente no interior do Parque Nacional do Limpopo 

(2007:53).  

De acordo com William Wolmer,  

The Great Limpopo initiative has potentially very serious implications for the communities living around and in 

it. TBNRM is different in one very important respect from traditional protected areas: it provides a rationale for 

expanding the conservation estate from enclaves to previously separate constituencies: commercial farms and 

communal areas. Whereas in the past the communal areas of the lowveld have often been represented as a 

buffer separating commercial ranches from the veterinary disease threat of the wilderness areas, now they are 

coming to be conceptualized more as interstitial connective zones, cement, or corridors between wildlife areas 

(Wolmer, 2003: 15). 

O reassentamento das populações que vivem no interior do PNL é, no entanto, defendido pelos 

implementadores do Grande Limpopo como um passo essencial para que este seja efetivamente realizado. 

O facto de estas populações poderem, a partir de agora, com a relocalização de fauna bravia perigosa, vir a 

coabitar com estes animais, impõe que este tipo de medidas vá avante, com o acordo das populações em 
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causa. Mas este processo poderá não ser assim tão pacífico, uma vez que levará ao ressurgimento de 

suspeitas antigas relacionadas com outros processos de deslocação de populações noutros pontos de África 

(WOLMER, 2003: 16). De acordo, com Antony Alexander, project manager do Parque Nacional do Limpopo 

este processo terá lugar num plano a três anos e prevê a relocalização das comunidades ao sul do Parque na 

zona de Massingir. O projecto avançará assim que forem criadas barreiras para protecção das populações 

(com. pessoal). 

Num comentário registado por Marja Spierenburg, sobre o processo de reassentamento, no Parque Nacional 

do Limpopo, poderá sentir-se o pulso que a implementação do Parque está a ter para os habitantes do 

Parque: “they say that the resettlement is not forced, but that is not true. We are forced because we are no 

longer allowed to live our lives as before, we can no longer cultivate where we want, we can no longer take 

our cattle out to graze. Yes, we agreed to move, but we did not do so freely” (SPIERENBURG et al.2008: 94). 

Por diversas vezes são apontadas falhas na consulta que foi até agora feita às comunidades locais (WHANDE 

E SUICH, 2009: 381; WOLMER, 2003: 21-22). Estima-se que a população total que vive actualmente no 

interior do Parque Nacional do Limpopo, parte integrante portanto tanto do PTFGL como da ACTFGL, esteja 

algures no intervalo de 20 a 30 mil pessoas (RRP, 2002: 4). O destino a dar a estas populações ainda não é 

totalmente claro pelo que as preocupações têm emergido quanto à sua integração no projecto global.  

No mesmo ano que o Tratado de Xai-Xai entrava em vigor, o conhecimento que as populações do Parque 

Nacional do Limpopo tinham do projecto era ainda muito reduzida. De acordo com um relatório promovido 

pelo Refugee Research Programe (RRP) da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, realizado junto 

das populações rurais do Parque, 40% dos habitantes entrevistados nunca tinha sequer ouvido falar do 

PTFGL (RRP, 2002: 3). 

Outro dado alarmante deste estudo sul africano está no facto de que a grande maioria dos entrevistados, à 

data, não fazer sequer tenções de abandonar as terras onde viviam. Cerca de 83% responderam que 

preferiam coabitar com os animais selvagens, mesmo os mais perigosos para a sua segurança, a ter que sair 

daqueles territórios, que em muitos casos pertenceram aos seus antepassados (RRP, 2002: 3). 

O facto de o projecto do Grande Limpopo ter sido iniciado através de um PTF, poderá ter contribuído para o 

grau de desconfiança das populações locais. Se em meados dos anos de 1990 a tónica estava na integração 

de princípios da Conservação e do Desenvolvimento, na prática, que o foi para o terreno até ao momento 

mais não foi, em Moçambique, do que o estabelecimento de um Parque Nacional.  

As populações que habitam no interior do Parque vivem em condições de pobreza extrema. De acordo com 

o RRP, 85% dos entrevistados não têm acesso a um bem essencial, a água, que não seja a partir dos rios. As 

estratégias de sobrevivência das populações rurais desta região estão baseadas na terra que ocupam, uma 
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vez que, tal como noutras áreas rurais não só de Moçambique como em diversas partes do continente 

africano, estas pessoas encontram o seu sustento em actividades como a agricultura de subsistência ou a 

criação de gado (RRP, 2002: 6) 

De acordo com o mesmo relatório,  

There are various factors which seem to be working against the development of a truly participatory and 

beneficial plan “for the people” in Coutada 16 [referindo-se ao actual Parque Nacional do Limpopo]. The main 

problem is that all the actors responsible for formulating such a plan have interests which potentially conflict 

with their ability to work without bias in the interest of the local communities. The Peace Park Foundation’s 

main focus is on wildlife conservation and tourist attraction, which both conflict in some situations with the 

stated interests of the residents (RRP, 2002: 9). 

A falta de clareza no tocante ao destino a dar às populações que vivem no interior do Parque Nacional do 

Limpopo, levou mesmo a que o Banco Mundial, que no início foi um dos maiores apoiantes do Grande 

Limpopo e que ajudou a financiar os seus primeiros passos, tenha rescindido parte do seu compromisso 

(RRP: 2002: 4). Este dado é importante na medida em que foi precisamente o Banco Mundial que, como 

constatámos acima, foi determinante para que fosse dada um viragem inicial de um Parque Transfronteiriço 

para um projecto mais ambicioso de uma Área de Conservação Transfronteiriça que servisse de motor 

económico para as populações locais da região, compatibilizando as agendas da Conservação e do 

Desenvolvimento. 

O foco dado ao Turismo como promotor de desenvolvimento económico na componente moçambicana do 

Grande Limpopo poderá estar também a deixar de fora as comunidades rurais. Com estratégias diferentes 

de sobrevivência, soluções de ecoturismo ou turismo cinegético/caça, como que poderão estar a simplificar 

a complexidade do modo de vida daquelas populações (WHANDE E SUICH, 2009: 387). No entanto, os 

implementadores do Grande Limpopo admitiram já que a próxima fase do projecto terá que se focar em 

compreender como é que essas populações, e suas instituições, poderão ser incluídas no processo de 

decisão (WHANDE E SUICH, 2009: 381) 

Um argumento que poderá sempre ser jogado pelas populações locais é o caso do estabelecimento do 

Parque Contratual de Makuleke, na África do Sul. Este Parque é parte integrante do PTFGL e é um caso à 

parte no que toca ao estabelecimento de AP naquele país. Isto porque, anteriormente à sua criação, esta 

região fazia parte do Kruger. Após um longo processo de disputa com a SANParks, a agência estatal sul-

africana responsável pelos Parques Nacionais, esta comunidade, que tinha sido despejada para a criação do 

Parque Nacional nos anos de 1960, durante o Regime do Apartheid, viu serem-lhes restituídos os seus 

direitos de posse sobre aquela zona (SPIERENBURG et al., 2008: 90). 

Em Maio de 1998 os representantes da comunidade Makuleke e da SANParks chegaram a acordo na 

condição de, após negociações, aqueles territórios se manterem reservados para a Conservação da vida 
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selvagem. Este processo tem sido apontado como um sucesso para a implementação do Grande Limpopo 

pela PPF e pela SANParks, uma vez que demonstra como poderão ser realizados compromissos com as 

comunidades locais (SPIERENBURG et al., 2008: 91). O facto de o Parque Contratual de Makuleke ser a antiga 

zona norte do Kruger, portanto essencial para a ligação com o território zimbabueana do projecto, é central 

para que toda esta estratégia vá por diante. 

As medidas que incluam no futuro as comunidades locais poderão, inclusivamente, implicar devolução de 

direitos e capacitação. Caso estas comunidades adquiram direitos de posse sobre a fauna e flora bravias, a 

sua perspetiva poderá igualmente modificar-se. Segundo Danie Pienaar, Head of Scientific Services of 

(SANParks), 

In those communal areas if an animal walks from Kruger into their land it doesn’t belong to them, it belongs 

to the state and the governing authorities. And because they don’t own this animals it’s only negative. A lion, 

a rhino or an elephant are very valuable things to have if it belongs to you. [So we should] be looking at 

something that can change that, so those people have got more to say about those natural resources that 

flow from a places like Kruger onto their land. And that would make them a lot happier (PIENAAR, com. 

pessoal) 

 

Outra questão determinante a ter em conta para convencer as populações locais a aderir ao projecto poderá 

estar no facto de a vida selvagem poder ser potencialmente mais competitiva do que outras formas de 

utilização da terra, nomeadamente em savanas secas e com pouca potencialidade para a agricultura ou para 

pasto para a pecuária (Child, G., 2004: 22).  

De acordo com  Graham Child, 

Put bluntly, conventional agriculture is not sustainable in vast areas of these savannas under present or 

foreseeable international production and marketing conditions (…). By contrast, the value of the spectacular 

African megafauna, with its inherent global comparatives advantage, is increasing as demand for wildlife-

based activities escalates, allowing wildlife to out-compete other uses of land. Unfortunately, there are still 

many examples where this potential continues to be subverted artificially by inappropriate institutions driven 

by outdated thinking in regard to both rural development and nature conservation (CHILD, 2004: 22). 

Caso o projecto da ACTFGL vá avante será possível, por exemplo, promover a Conservação e o 

Desenvolvimento Sustentável como formas compatíveis e não antagónicas. Esta poderá ser uma abordagem 

que resulte principalmente se as AP conseguirem beneficiar as condições de vida nas suas áraes adjacentes,  

o que também poderá trazer vantagens aos Parques. De Acordo com Danie Pienaar, 

when looked at a Park’s perspective, if you have land use that is more compatible inside and immediately 

adjacent on the outside makes your life a lot easier because in Mozambican side we are just going to have 

about all boundary compatible land use and decent buffer zone so there is going to be very little problems on 
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that side, except for poaching coming through. Whereas in other areas you have intensive agriculture just 

across the river that create big problems for us because of water extraction of the rivers and not enough water 

coming down, continuous pollution of the water, and so on (PIENAAR, com. pessoal). 

Uma ACTF a ser desenvolvida poderá criar também oportunidades para o negócio lucrativo do turismo 

cinegético/caça. Apesar de este sector estar habitualmente a cargo de privados o facto é que se a 

comunidades locais tiverem a posse dos animais selvagens esta pode ser uma das alternativas a ter em conta 

para a obtenção de carne ou de dinheiro. A caça poderá mesmo vir a trazer um complemento para 

populações com sério problemas de alimentação (COUTO, com. pessoal). 

Os modelos de Conservação que incluam actividades como a caça ou o consumo de carne são, no entanto, 

contestados a nível mundial, especialmente pelas opiniões públicas dos países do hemisfério norte. Contudo, 

na África Autral as questões da fauna e da flora bravias são vistas de uma forma diferente, onde a caça entra 

de facto nas estratégias de Conservação e nas quais é vista de uma forma utilitária, como recurso natural 

disponível. Graham Child garante que 

Southern Africa, having broken with much conservation propaganda and dogma, is reforming institutions and 

forging new paradigms for managing wildlife outside ecological reserves. (…) The paradigm that is emerging is 

providing an enabling environment for enhancing both conservation and human welfare, not only in Africa (…) 

Future progress will probably lie in defining the issues affecting nature conservation more precisely and 

devising more effective institutions to guide sustainable wild resource use (CHILD, 2004: 22). 

 

DISCUSSÃO 

As opções dos impulsionadores do projecto do Grande Limpopo têm levado, num primeiro momento, à 

implementação do modelo de Parque Transfronteiriço. Apesar de não excluir o futuro desenvolvimento de 

uma Área de Conservação Transfronteiriça, o facto é que a tónica dada tem lançado diversas preocupações 

sobre o projecto como um todo.  

É claro que a opção das autoridades de Moçambique, África do Sul e Zimbabué pelo modelo de PTF acabou 

por ter a virtude de dar um primeiro passo para a sua implementação no terreno. Com o Tratado de Xai-Xai, 

os três países assinaram igualmente um compromisso que recoloca aquela região no centro dos debates 

tanto da Conservação como do Desenvolvimento. 

Para todos os efeitos, este processo de implementação do Parque Transfronteiriço, desenvolvendo-se na 

região fronteiriça entre aqueles países, em zonas periféricas caracterizadas por graus acentuados de 

exclusão, teve para já a vantagem de colocar em evidência as populações, bem no centro das preocupações 

de toda a questão do Grande Limpopo (WHANDE E SUICH, 2009: 380; WOLMER, 2003: 22). 

Apesar dos sinais dados até agora, de alguma exclusão das comunidades humanas nas prioridades do 

Grande Limpopo, os impulsionadores do projecto apontam para o facto de, na globalidade, a ACTFGL, incluir 
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vantagens claras para as populações locais (SPIERENBURG et al., 2008). Apesar dos receios de exclusão, 

mesmo as AP assentes em modelos ecocêntricos e que estão incluídas no Grande Limpopo, como é o caso 

Parque Nacional do Kruger, começam também a ter uma atitude diferente, aplicando medidas como facilitar 

a extração de certos recursos florestais que poderão ter um impacto positivo, não só ao nível económico 

como também das percepções que as comunidades vizinhas do Parques têm deste território. 

O desenlace de toda esta questão estará no entanto ligado à decisão de avançar ou não com a ACTFGL, e 

levá-la para o terreno. O sucesso de todo o projecto poderá mesmo estar em causa se as questões que 

directamente incluem as comunidades locais não forem devidamente tratadas, a menos que as intenções 

dos seus promotores e a própria complexidade do Grande Limpopo demonstrem algum tipo de recuo por 

parte dos três países em relação às suas motivações iniciais. Moçambique é central para toda esta questão 

uma vez que a maior percentagem de território da ACTFGL e de populações humanas se encontram no 

interior das suas fronteiras. 

CONCLUSÃO 

O facto de historicamente as Áreas Protegidas promovidas pelo movimento internacional da Conservação 

ter em diversos momentos levado à exclusão das comunidades humanas, gera uma desconfiança legítima de 

projectos como a Área de Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo. Este plano cai directamente no 

debate que procurámos retratar, que opõe soluções ligadas à Conservação a estratégias de 

Desenvolvimento Sustentável. O Grande Limpopo, pelo facto de se encontar num momento determinante 

do seu desenvolvimento e implementação, eleva-se como um caso prático, entre muitos outros, que provará 

ou não se estas estratégias aparentemente antagónicas poderão coexistir. 

Após décadas de destruição e negligência, Moçambique atravessa um período determinante em diversas 

áreas da sua governação, em especial no que à Conservação da Biodiversidade diz respeito. Aqui, o Grande 

Limpopo servirá de charneira para uma avaliação mais consistente das verdadeiras potencialidades do 

Desenvolvimento Sustentável que o país tem promovido, quer através de decisões políticas, como a 

recuperação da sua fauna e flora bravias, quer da sua legislação, que promove soluções integradoras para as 

comunidades locais. 

Os recursos naturais de Moçambique têm um potencial que vai muito além do espectáculo da vida 

selvagem, podendo servir de motor económico, para literalmente arrancar populações que vivem em 

condições de pobreza extrema e proporcionar-lhes oportunidades mais amplas de subsistência. 

Analisando os passos que até agora foram dados pelos promotores do Grande Limpopo, o contraste entre a 

rapidez de implementação no terreno do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo com o possível atraso 

da Área Transfronteiriça do Grande Limpopo, levou a que diversos autores lançassem alertas para o facto de 
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o projecto se estar a centrar demasiadamente em critérios ecocêntricos sem colocar as populações locais no 

topo das prioridades. 

Diversos autores referem-se ao ponto crucial da implementação no terreno da Área de Conservação 

Transfronteiriça para o sucesso de todo o projecto. Cito apenas dois exemplos finais: de acordo com Simon 

Munthali, para que o projecto seja bem sucedido, será essencial que este se transforme cada vez mais numa 

Área de Conservação Transfronteiriça, com todas as vantagens para as comunidades rurais: “TFCAs can 

contribute to both biodiversity conservation and poverty alleviation” (2007:58 ); no entender de Webster 

Whande e Helen Suich “clear strategies to facilitate the participation of communities in tourism 

development and an equitable formula of sharing benefits accruing from conservation-driven tourism have 

to be found if the GLTFCA is to make a meaningful contribution to local people’s lives” (2009: 388).  

A implementação da ACTF será assim crucial no longo prazo, garantindo uma estratégia única para a região 

em causa, que coloque as comunidades humanas no centro das prioridades e das estratégias que visam a 

Conservação da Biodiversidade. Este modelo será assim um teste muito importante tanto para as vidas das 

comunidades rurais como da fauna e flora bravia africanas. 

O sucesso da Área de Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo, poderá ser assim, como Nelson 

Mandela dizia numa frase citada neste trabalho, um projecto abraçado por todos. 
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