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Na região do Arquipélago de Bazaruto existe uma população de aproximadamente 250 a 300 dugongos
que é a última população significativa de dugongos da Costa Oriental da África. O Projecto de Conservação
de Dugongos e Ervas Marinhas trabalha para proteger a população de dugongos em Moçambique e
incrementar o conhecimento dos moçambicanos sobre a existência e relevância desta espécie que está em
risco de extinção. Neste boletim informativo o leitor pode se informar sobre as actividades mais importantes
realizadas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018.

Participação da equipe do projecto na Exposição e Feira sobre a Conservação
da Biodiversidade em Inhambane
A equipe do projecto participou nos dias 3 a 12 de
Agosto na Exposição e Feira sobre a Conservação
da Biodiversidade em Inhambane, organizada pela
BIOFUND, a Fundação para a Conservação da
Biodiversidade.
O objectivo da feira era de aumentar a consciência
sobre a
importância da conservação da
biodiversidade em Moçambique, e o evento contou
com a participação de mais de 5,000 visitantes,
incluindo crianças, jovens e adultos.

A equipa do Projecto de Conservação de Dugongos e
Ervas Marinhas participou com várias actividades
para consciencializar os alunos das escolas sobre o
estado de conservação dos dugongos e a importância
das ervas marinhas em Moçambique.
As actividades incluíram apresentação de cartazes e
panfletos, jogos educacionais sobre as ameaças aos
dugongos e ervas marinhas, houve um concurso de
desenhos, palestras, apresentação de um filme sobre
dugongos e distribuição de brochuras informativas.

Concurso de desenhos sobre a protecção de dugongos
No âmbito do Projecto de Conservação de Dugongos e Ervas Marinhas, a Associação para a Conservação
e Protecção dos Dugongos e Espécies de Mamíferos Marinhos promoveu no mês de Julho de 2018, um
concurso de desenhos sobre a protecção de dugongos para alunos das escolas secundárias e estudantes
universitários em Maputo.
O concurso teve como objectivo criar cartazes educativos para informar sobre as características dos
dugongos, as potenciais ameaças e acções para a sua protecção. Foram recebidas várias contribuições, e
na primeira fase cerca de 30 dos melhores cartazes foram selecionados com base na sua criatividade,
originalidade, qualidade gráfica e relevância da mensagem sobre a protecção dos dugongos.

Os cartazes dos finalistas foram publicados na página
de Facebook do projecto para votação pública durante
10 dias até o dia 7 de Setembro. Os 3 trabalhos com
maior votação em cada categoria foram premiados com
valores para compra de materiais escolares, e todos os
concorrentes
receberam
uma
camisete
com
mensagens e logos do projecto. Os prémios foram
entregues numa cerimónia realizada no dia 22 de
Setembro 2018 no Museu de História Natural na qual
participaram também os pais dos alunos.
Os vencedores foram:
Alunos das escolas secundárias:
1o: Issufo Omar, Escola Secundária Estrela Vermelha
2o: Seyxa Cuaiane, Colégio Adventista
3o: Joaquim Maposse, Escola Secundária Eduardo
Mondlane
Estudantes das universidades:
1o: Cipriano Salema, Faculdade de Ciências,
Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
o
2 : Nercia Nhanice, Faculdade de Ciências, UEM
3o: Alberto Fernando, Faculdade de Ciências, UEM
Parabéns! Os cartazes podem ser apreciados no Facebook: https://www.facebook.com/mozdugong/

Maior coordenação entre actores de conservação e o African Parks
A Associação para a Conservação e Protecção de Dugongos e Espécies de Mamíferos Marinhos participou
na reunião de pesquisa e monitoria organizada pelo African Parks que teve lugar em Vilanculos nos dias 26
e 27 de Setembro de 2018. Participaram várias organizações internacionais e moçambicanas, bem como o
represente da ANAC, Dr. Armindo Araman, o Ponto Focal do Memorandum para a Conservação dos
dugongos em Moçambique, Anselmo Gaspar, e representantes da Direcção Provincial de Terras, Ambiente
e Desenvolvimento Rural de Inhambane, a Diretora dos Serviços Distritais de Actividades Económicas
(SDAE) de Inhassoro e representantes da Administração do Distrito de Vilanculos. Participaram também
representantes do Santuário costeiro de Vilanculos, operadores turísticos da Ilha de Benguerra,
representantes do Centro de Pesquisa de Bazaruto e Blue Ventures, que implementa o projecto de
alternativas de subsistência.
O quadro conceptual de pesquisa e monitoria desenvolvido pelo African Parks versa sobre a necessidade
de se alcançar a sustentabilidade ambiental, social e económica do Parque Nacional do Arquipélago de
Bazaruto. Neste contexto, analisaram-se as prioridades de investigação e monitoria nos componentes
principais: As ecológicas (por exemplo habitats, espécies protegidas, recursos hídricos, vegetação e as
suas ameaças principais) e as comunitárias, como por exemplo a extracção de recursos, a agricultura
pecuária e a pesca. Na componente de sustentabilidade financeira do parque, a atenção concentrou-se no
papel do turismo e seus benefícios para o parque e as comunidades. Foi também discutido a fiscalização,
que influencia os aspectos sociais, económicos e ecológicos do parque.
A Associação de Dugongos chamou atenção ao facto de que as populações de espécies protegidas
encontram-se maioritariamente fora dos limites do Parque Nacional. As pressões sobre o habitat derivam
da necessidade de sobrevivência das populações dos distritos adjacentes ao parque nacional como
Vilanculos, Inhassoro e Govuro, bem como do turismo que se realiza nestas áreas. Mas também o
desenvolvimento projectado destes distritos pode afectar o equilíbrio ecológico, através de poluição,
erosão, e outros efeitos.

Está prevista uma próxima cooperação entre o African Parks, os diversos parceiros e as partes
interessadas e afectadas, e já foram criadas plataformas para a comunicação e partilha de informações
entre eles. O objectivo é que no futuro todas as organizações possam ajudar a African Parks a prosseguir
os seus objectivos de conservação e torna-lo sustentável ecológica, social e economicamente. As possíveis
áreas de apoio da Associação de Dugongos são por exemplo a monitoria da população de dugongos e
habitats de ervas marinhas, a partilha das suas experiências implementando actividades comunitárias de
sensibilização ambiental e de sua experiencia de investigação sobre alternativas de subsistência.

Conclusão do curso de capacitação em educação ambiental
O Programa de Educação Ambiental de Inhassoro
encerrou as actividades de capacitação e treinamento
de professores primários das Escolas do Distrito de
Inhassoro, em temas de conservação de espécies
protegidas, os dugongos e as suas ameaças e a
importância das ervas marinhas. O projecto abrangeu
59 professores de 10 escolas primárias durante cerca
de 18 meses. Nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, a
equipe do projecto entregou certificados de
participação aos professores das escolas primarias
nas localidades Inhassoro-Sede, Fiquete, Chibo,
Mahoche, Mangarelane, Petane e Mananisse.
Também foram distribuídas camisetes do projecto com o dizer "Eu sou Amigo do Dugongo". Após a
conclusão da capacitação, os professores vão continuar aplicando os seus conhecimentos adquiridos para
educar sobre os dugongos, o seu habitat e as ameaças nas suas escolas.

Na Escola Secundária de Inhassoro realizaramse, no dia 26 de Setembro de 2018,
vários concursos
sobre
conservação
de
dugongos ao nível das turmas, em que os
estudantes vencedores ganharam camisetes do
projecto.
Também foi feita uma actividade de
sensibilização aos pescadores na Vila de
Nhamabué no dia 29 de Setembro de 2018.

Para seguir com a sensibilização sobre os dugongos e as suas ameaças, a Associação para a
Conservação e Protecção dos Dugongos entrou em parceria com a Rádio Comunitária de Vilanculos para
divulgar em língua portuguesa e em Xitsua, quatro inserções diárias com mensagens de sensibilização
sobre a conservação de dugongos e os seus habitats. As inserções serão divulgadas durante um período
de quatro meses a partir de Outubro 2018.

