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Resumo 
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Laboratório 
Marítimo da Guia (Centro de Oceanografia), vem desde há 20 anos a colaborar 
com a Universidade Eduardo Mondlane e outras instituições Moçambicanas e de 
outros países da região leste Africana, no âmbito da Ecologia Marinha. Esta 
colaboração incluiu a realização de projectos de investigação colaborativa e 
participação em programas de formação avançada. As acções de maior 
dimensão provêm de financiamentos da Comissão Europeia, e desenvolveram-se 
com parcerias alargadas nas comunidades científicas europeia e africana. A 
investigação versou temáticas diversas relacionadas com a biodiversidade 
costeira, funcionamento de ecossistemas e conservação do meio marinho. 
Procurou-se que a investigação não se cingisse a descrever processos e aplicar 
teorias nos ambientes costeiros Moçambicanos, mas que os estudos 
contribuíssem efectivamente para o avanço do estado da arte e também da 
capacitação científica na Universidade Eduardo Mondlane. Na presente 
contribuição apresentamos exemplos diversos de resultados da investigação 
realizada em colaboração. 
 
Palavras-chave: biodiversidade costeira, funcionamento de ecosistemas, 
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Abstract 
The Faculty of Sciences of University of Lisbon, in particular the Guia Marine 
Laboratory (Oceanography Centre), has collaborated since 20 years with 
University Eduardo Mondlane and other institutions from Mozambique and 
region, in the field of Marine Ecology. These activities have included 
collaborative research projects and programs of post-graduate formation. The 
most relevant actions were developed through funding from the European 
Commission, and with broad partnership with European and African research 
institutions. Research has focused on diverse themes related to coastal 
biodiversity, ecosystem functioning and marine conservation. The collaborative 
actions, rather than simply demonstrating processes in Mozambican marine 
environments, also contributed to the advance of the state-of-the-art and 
promoted capacity building. In the contribution we present examples of results 
obtained through the collaborative research. 
 
Key-words: coastal biodiversity, ecosystem functioning, marine conservation, 
Mozambique 
 

 
 
Introdução 
 A Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, através do 
Laboratório Marítimo da Guia, iniciou 
colaboração com a Universidade 
Eduardo Mondlane em 1991. A 
colaboração, então possibilitada pela 
participação num projecto do 3º 
Programa-Quadro da Comissão 

Europeia, veio tornar-se em 
permanente intercâmbio e realização 
de investigação colaborativa, através 
de diversos projectos de investigação e 
participação conjunta em programas 
de formação avançada, até ao 
presente.  
 Esta actividade envolveu 
diversos investigadores da FCUL, 
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estudantes em diversos graus, e, no 
contexto de programas colaborativos 
de carácter regional, desenvolveu-se 
no seio da comunidade científica dos 
países da costa leste Africana com 
parcerias Europeias. A colaboração, 
primariamente de tipo Norte-Sul, 
envolveu intensa colaboração Sul-Sul, 
potenciando ligações regionais. Os 
fundos Europeus serviram de substrato 
às acções de investigação de maior 
dimensão, no entanto fundos regionais 
da Western Indian Ocean Marine 
Science Association (WIOMSA) e 
outras fontes de financiamento 
também se tornaram relevantes em 
acções concretas de ensino, 
investigação e divulgação científica. 
 A investigação versou diversos 
sistemas da região costeira, de que se 
destacam as florestas de mangal, as 
pradarias de fanerogâmicas e os 
recifes de coral. As temáticas 
abordadas incidiram em temas 
relevantes quer do ponto de vista 
estritamente científico assim como em 
problemáticas de importância no tecido 
humano costeiro do Leste Africano, 
sem esquecer os aspectos de 
desenvolvimento de capacidades e 
estruturas de investigação. Assim, 
realizaram-se estudos relacionados 
com aspectos estruturais e de 
funcionamento ecológico dos sistemas 
referidos, incluindo a biologia e 
ecologia de recursos costeiros. Mais 
recentemente foi dada particular 
atenção à degradação e efeitos de 
poluição em florestas de mangal, e 
desenvolveram-se estudos que 
contribuíram para a estratégia de 
conservação transfronteiriça dos 
ecossistemas costeiros. 
 Numa fase inicial, a maior parte 
dos trabalhos foram maioritariamente 
realizados na Ilha de Inhaca, onde se 
localiza a Estação de Biologia Marítima, 
e onde os típicos ecossistemas 
costeiros tropicais são abundantes a 
uma escala conveniente para o seu 
estudo (vide Bandeira et al., 2002). 
Com o desenvolvimento das parcerias 
e do tecido universitário e técnico em 
Moçambique, o âmbito geográfico das 
investigações alargou-se na baía de 
Maputo e para outros locais da costa 
Moçambicana, em particular a 

província de Cabo Delgado junto à 
Tanzânia. Moçambique tem cerca de 
2,700 km de costa, em grande parte 
incipientemente estudada. Ao longo 
dos 20 anos de investigação 
colaborativa em Moçambique muitos 
foram os estudos realizados nos 
diversos sistemas costeiros, desde 
investigação na massa de água (e.g. 
Leal et al., 2009), florestas de mangal 
(e.g. Guerreiro et al., 1996), pradarias 
de fanerogâmicas (e.g. Paula et al., 
2001b), praias arenosas (e.g. Flores et 
al., 2005), e em temáticas 
transversais como gradientes de 
biodiversidade (e.g. Barnes et al., 
2011), conectividade populacional 
(e.g. Silva et al., 2009), poluição (e.g. 
Penha-Lopes et al., 2011) e 
conservação da zona costeira 
(Transmap, 2008), incluindo análise de 
governança ambiental (e.g. Guerreiro 
et al., 2010), bem como numerosos 
estudos de auto-ecologia. Neste 
trabalho abordaremos um número 
muito restrito de exemplos concretos 
de resultados obtidos das principais 
investigações realizadas, numa 
perspectiva científica.  
 
Exemplo de resultados 
Os processos de recrutamento de 
crustáceos no Projecto MEAM 
 
 Os crustáceos constituem um 
dos recursos mais importantes do 
meio marinho. São também a 
macrofauna dominante nas florestas 
de mangal, sobretudo os caranguejos 
que são responsáveis pela quebra do 
material detrítico lenhoso, facilitando a 
sua decomposição bacteriana e 
subsequente inclusão na teia trófica. 
São os principais consumidores dos 
detritos orgânicos e da produção do 
microfitobentos na superfície dos ricos 
sedimentos da floresta, florescendo em 
diversidade e biomassa nestes 
ecossistemas. Têm também uma 
função importante de bioturbação dos 
sedimentos através das suas 
actividades escavadoras e de 
alimentação superficial. Estas 
actividades provocam a redistribuição 
de sedimentos no perfil vertical, 
promovendo a reciclagem de 
nutrientes inorgânicos, modulando os 
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processos biogeoquímicos e toda a 
dinâmica dos decompositores. 
 O papel fulcral dos caranguejos 
na ecologia das florestas de mangal, 
bem como o valor comercial de 
algumas espécies, tornam este grupo 
como um alvo particular de 
investigação na zona costeira inter-
tropical. Assim sendo, foi desenvolvido 
um projecto de investigação dedicado 
a este grupo, denominado 
‘Macrobenthos of Eastern African 
mangroves: life cycles and dynamics 
of exploited species (MEAM)’. O 

consórcio, liderado pela Universidade 
de Florença (Itália), incluía ainda a 
FCUL (Portugal), Universidade de 
Liverpool (RU), Universidade Eduardo 
Mondlane (Moçambique), Institute of 
Marine Research (Zanzibar, Tanzânia) 
e o Kenya Marine and Fisheries 
Research Institute (Quénia). As 
investigações incidiram em 
Moçambique, Ilha de Zanzibar e 
Quénia, sendo a FCUL a parceria 
principal em Moçambique, tendo o 
projecto decorrido de 1996 a 2000. 

 
 
Figura 1. Ritmo de emissão larvar evidenciado pela espécie Macrophthalmus grandidieri 
na Ilha de Inhaca. (A) Temperatura durante a experiência laboratorial e no meio natural. 
(B) Número de fêmeas em processo de emissão larvar por dia; os padrões significam 
colheitas de fêmeas sucessivas. A série evidenciou uma ritmicidade semi-lunar significativa 
(análise espectral testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov). (●) Lua nova, (○) lua cheia. 
Extraído de Gove e Paula (2000).  

 
 
 Dada a especialidade da equipa 
da FCUL, os trabalhos em Moçambique 
incidiram sobretudo no estudo do ciclo 
de vida de crustáceos, nomeadamente 
os processos de emissão larvar (e.g. 
Gove e Paula, 2000), a dispersão 
larvar pós-embrionária (e.g. Paula et 
al., 2004), e os processos de 
recrutamento (e.g. Paula et al., 
2001a; Paula et al., 2003). O 
desconhecimento das fases larvares 
planctónicas dos crustáceos, ainda não 
descritas para a maioria das espécies 
do Oceano Índico ocidental, obrigou a 
um trabalho intenso de descrição das 
larvas das espécies dominantes, 

realizado a partir de emissões 
controladas em laboratório (e.g. Clark 
e Paula, 2003; Flores et al., 2003; 
Dornelas et al., 2003; entre outros).  
 Os padrões de emissão larvar 
observados mostraram-se equivalentes 
aos resultados de estudos noutros 
pontos do globo, com a emissão 
centrada nas marés vazantes pós-
crepusculares, condições que se 
repetem com uma periodicidade semi-
lunar (Fig. 1; Gove e Mambonhe, 
1999; Gove e Paula, 2000), o que 
demonstra a universalidade do 
fenómeno. Esta adaptação do ciclo 
reprodutor e comportamento das 
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fêmeas em desova reflecte a 
necessidade de colocação das larvas 
em períodos que maximizam a sua 
exportação para o oceano, onde a 
estabilidade de parâmetros físico-
químicos e de alimento planctónico é 
superior à das massas de água dos 
canais das florestas de mangal. A 
emissão nocturna induz também uma 
menor predação visual sobre larvas e 
as vulneráveis fêmeas em processo de 
emissão larvar. Por último, acredita-se 
que a sincronia populacional se deve a 
uma estratégia de saturação da 
predação e que o decréscimo de luz 
durante o período crepuscular funciona 
como despoletador do comportamento 
de emissão. A reprodução torna-se 
pois um pulsar que segue a 
periodicidade dos principais ciclos 
ambientais. 
 Os fluxos de larvas recém-
eclodidas em exportação dos esteiros 
de mangal, nomeadamente o seu 
posicionamento na coluna de água e 
dinâmica temporal, podem ser 
observados através da realização de 
ciclos de amostragem planctónica em 
ponto fixo. Foram descritos os ciclos 
de exportação larvar para espécies de 
crustáceos de mangal, usando o 
mangal do Saco na Ilha de Inhaca 
como sistema modelo (e.g. Paula et 
al., 2004). Os estados larvares 
ocorrem nos canais nos períodos de 
maré vazante, sobretudo a pós-
crepuscular, e apenas uma fracção 
residual reentra nas marés enchentes 
subsequentes o que demonstra uma 
efectiva exportação das regiões 
parentais. O desenvolvimento larvar 
processa-se então na massa de água 
nerítica, onde toda a série de 
desenvolvimento pode ser encontrada 
(Paula et al., 1998). 
 Após o desenvolvimento na 
massa de água, as larvas atingem o 
ponto fisiológico que lhes permite a 
metamorfose. Necessitam então de 
migrar para a costa e encontrar os 
habitats apropriados para assentar e 
viver como juvenis e/ou adultos. O 
processo migratório é complexo e 
resulta da interacção entre factores 
biológicos (essencialmente o 
comportamento vertical) e físicos 
(correntes geradas pelo vento e 

marés), já que as larvas não têm a 
capacidade de migrar através de 
natação horizontal activa. Na Baía de 
Maputo foi estudado o recrutamento 
de espécies em vários mangais, e 
observados os factores estocásticos 
(correntes geradas pelo vento) e 
determinísticos (marés) que se 
correlacionavam com os organismos 
em processo de assentamento nos 
habitats parentais (Paula et al., 2001a; 
2003). Para isso foram analisadas 
séries temporais longas com elevada 
resolução, em que a magnitude do 
assentamento em áreas da floresta de 
mangal foi correlacionada com os 
factores físicos (Fig. 2). No mangal do 
Saco na Ilha de Inhaca os resultados 
indicam uma forte correlação com a 
maré, como esperado, mas também 
com os ventos de sul com desvio 
temporal de 3 dias (Paula et al., 
2001a). Os ventos de sul induzem, 
através do desvio de Ekman, a 
convergência costeira da massa de 
água superficial que transporta as 
larvas para a costa e favorece a sua 
aproximação aos sistemas costeiros, 
em que então penetram através das 
correntes de maré. No mangal da 
Ponta Rasa observou-se que as várias 
espécies assentam perto das zonas 
parentais, contrariando a teoria de que 
o assentamento seria indiscriminado 
com posterior migração juvenil para os 
microhabitats adequados (Paula et al., 
2003). 
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Figura 2. Assentamento de pós-larvas de caranguejos no mangal do Saco na Ilha de 
Inhaca. (A) Média diária do stress do vento segundo os eixos u (positivo a oeste) e v 
(positivo a norte). (B) Média (± DP) diária no número de pós-larvas por colector artificial, e 
média diária da amplitude da maré. A série de assentamento pós-larvar mostrou-se 
significativamente relacionada com a maré, bem como com ventos de sul e desfasamento de 
3 dias (regressão múltipla com ângulos de vento cada 15˚ e desvios temporais até 7 dias). 
(●) Lua nova, (○) lua cheia. Extraído de Paula et al. (2001).  
 

 
 Os trabalhos realizados no 
contexto do estudo do ciclo de vida e 
renovação populacional de crustáceos 
em Moçambique permitiram conhecer 
melhor o funcionamento ecológico das 
florestas de mangal e dinâmica dos 
seus recursos. No entanto, procurou-
se que a investigação colaborativa 
não se cingisse a descrever processos 
e aplicar teorias nos ambientes 
costeiros Moçambicanos, mas que os 
estudos contribuíssem efectivamente 
para o avanço do estado da arte e 
também da capacitação científica na 
Universidade Eduardo Mondlane. 
 
Os efeitos e controlo da poluição peri-
urbana em florestas de mangal no 
projecto PUMPSEA 
 
 As florestas de mangal estão 
maioritariamente localizadas em 
zonas escorrência continental forte, 
canalizada ou difusa, sendo um 
ecossistema dominante em zonas 
estuarinas da região inter-tropical. Os 
estuários são também a localização 
preferencial das grandes urbes 

costeiras, que implicam fortes 
perturbações ambientais através de 
poluição urbana e industrial, 
destruição de habitats para 
construção e sobre-exploração de 
recursos. Na costa leste Africana o 
maior impacto é sem dúvida a 
poluição derivada dos efluentes 
domésticos, que na generalidade são 
incipientemente ou de todo tratados. 
Com o crescimento das cidades 
costeiras os problemas ambientais 
relacionados com a poluição 
doméstica agudizam-se, e existem 
evidências de que as florestas de 
mangal poderão ter um papel 
fundamental na mitigação da poluição 
costeira. 
 
 Nesta perspectiva, 
desenvolveu-se um projecto de 
investigação que pretendeu estudar 
os efeitos da poluição urbana nas 
florestas de mangal, e testar o 
estabelecimento de zonas húmidas 
artificiais baseadas em solos de 
mangal para tratamento secundário 
de efluentes peri-urbanos. O projecto 



 Ecologi@ 2: 16-28 (2011) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            21 

 

denominou-se de ‘Peri-urban 
mangrove forests as filters and 
potential phytoremediators of 
domestic sewage in East Africa 
(PUMPSEA)’, e decorreu entre 2005 e 
2009. O consórcio teve a liderança da 
FCUL (Portugal), e envolveu também 
a Universidade de Estocolmo (Suécia), 
Universidade do Sul da Dinamarca 
(Dinamarca), Instituto de 
Fitoremediação de Leipzig 
(Alemanha), Universidade de Florença 
(Itália), Universidade Livre de 
Bruxelas (Bélgica), Universidade 
Eduardo Mondlane (Moçambique), 
Universidade de Dar es Salaam e 
National Environment Council 
(Tanzânia) e o Kenya Marine and 
Fisheries Research Institute (Quénia). 
 
 Em Moçambique foram 
estudadas as florestas de mangal na 
Baía de Maputo, comparando o 
funcionamento de uma zona 
impactada pelos efluentes peri-
urbanos da cidade de Maputo (Costa 
do Sol) com sistemas pristinos na Ilha 
de Inhaca. A estratégia de estudo 
assentou maioritariamente numa 
abordagem não balanceada ‘ACI - 
After Control/Impact’ (Chapman et 
al., 1995). Esta estratégia foi usada 
em múltiplas abordagens e 
componentes biológicas, incluindo a 
bioindicação a vários níveis: 
comunidades (e.g. Cannicci et al., 
2009; Penha-Lopes et al., 2010b), 
populacional (e.g. Penha-Lopes et al., 
2009a), fisiologia (e.g. Amaral et al., 
2009), reprodução (e.g. Penha-Lopes 
et al., 2009b) e parasitismo (Penha-
Lopes et al., 2011). A investigação 
abordou de forma detalhada os 
processos biogeoquímicos e 
microbiológicos no sedimento, 
nomeadamente através de 
mesocosmos experimentais instalados 
em mangais junto a Dar es Salaam na 
Tanzânia (e.g. Penha-Lopes et al., 
2010a) com participação de todo o 
consórcio do projecto. 
 Os estudos de endofauna na 
costa leste Africana são restritos 
devido às limitações do conhecimento 
taxonómico. Os estudos 
desenvolvidos no projecto para avaliar 
os impactos da poluição nas 

componentes de meio- e macrofauna 
dos sedimentos usaram então níveis 
taxonómicos elevados (família a filo), 
através de análises multivariadas. 
Foram verificadas alterações 
significativas na composição 
taxonómica e abundância das 
comunidades, evidentes pelo 
agrupamento obtido por MDS (Fig. 3). 
Uma das espécies estudadas em 
detalhe foi o caranguejo de mangal 
Uca annulipes (Penha-Lopes et al., 
2009b), tendo sido em particular 
investigada a biologia reprodutora, 
nomeadamente fecundidade, 
qualidade dos ovos (composição em 
ácidos gordos) e a fertilidade 
potencial. Fêmeas ovadas foram 
capturadas num mangal poluído e em 
mangais pristinos em duas estações 
(húmida – Março 2006, e seca – 
Agosto 2006). Os resultados 
mostraram que a maioria dos 
parâmetros registados foram 
diferentes no mangal poluído, onde a 
espécie estendeu o período 
reprodutor, incrementou a 
fecundidade (vide Fig. 4), assim como 
apresentou maior concentração de 
ácidos gordos saturados (SFA) e 
monoinsaturados (MUFA). Estes 
resultados evidenciam a maior 
disponibilidade de matéria orgânica 
como base alimentar para a espécie, 
no entanto, como se pode verificar na 
Fig. 4, o aumento de fecundidade não 
significa maior fertilidade potencial, 
pois a perda de ovos ao longo do 
desenvolvimento embrionário é muito 
superior, o que denota condições de 
stress. 
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Figura 3. Agrupamento das comunidades de meio- e macrofauna nos mangais estudados nas 
estações húmida e seca, obtidos por MDS (multidimensional scaling). Adaptado Penha-Lopes et 
al. (2010b). 

 
 

 
 

Figura 4. Número de ovos médio (±DP), padronizado para a dimensão de carapaça de fêmeas 
com ovos no estado I (fecundidade) e estado IV (fertilidade potencial) nos mangais de estudo. 
Adaptado Penha-Lopes et al. (2009b). 

 
 
A conservação do meio marinho no 
projecto TRANSMAP 
 
 A conservação do ambiente 
marinho e biodiversidade associada é 
uma prioridade global, 
particularmente em face das 
alterações globais directamente 
induzidas pela pressão humana sobre 
habitats e recursos, e indirectamente 

pelas alterações climáticas. A IUCN e 
WWF estabeleceram objectivos para a 
conservação costeira no leste Africano 
através da concepção global da rede 
de áreas prioritárias para conservação 
(WWF, 2004). Com o objectivo de 
contribuir para esta estratégia foi 
desenvolvido um projecto de 
investigação no 6º Programa-Quadro 
da Comissão Europeia, focado na 
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geração de informação científica para 
contribuir para o estabelecimento de 
redes de conservação marinhas nas 
áreas transfronteiriças de 
Moçambique com a Tanzânia e África 
do Sul, denominado ‘Transboundary 
networks of marine protected areas 
for conservation and sustainable 
development: biophysical, socio-
economic and governance assessment 
in East Africa (TRANSMAP)’. O 
programa, liderado pela FCUL 
(Portugal),  envolveu equipas da 
Universidade de Kalmar (Suécia), a 
World Maritime University (Unesco, 
sediada na Suécia), The Natural 
History Museum e Overseas 
Development Group da Universidade 
de East Anglia (Reino Unido),  a 
Universidade Eduardo Mondlane e o 
Centro de Desenvolvimento 
Sustentável das Zonas Costeiras 
(Moçambique), Oceanographic 
Research Institute e a Universidade 
de Cape Town (África do Sul), 
Institute of Marine Sciences (Zanzibar 
– Tanzânia), e a Western Indian 
Ocean Marine Science Association 
(ONG regional sediada em Zanzibar – 
Tanzânia). O projecto decorreu entre 
2005 e 2008. 
 Os objectivos do projecto 
foram especificamente o mapeamento 
de habitats costeiros e tipos de usos 
pelas populações humanas (e.g. 
Ferreira et al., 2009a, 2009b), 
avaliação dos gradientes de 
biodiversidade (e.g. Barnes et al., 
2011) e condição dos ecossistemas 
(e.g. Bandeira et al., 2009), avaliação 
das condições socioeconómicas (e.g. 
Rosendo et al., 2011), avaliação de 
governança (e.g. Guerreiro et al., 
2011), e análise dos ‘hotspots’ de 
biodiversidade ao longo da costa, na 
perspectiva de contribuir para a 
definição de prioridades e 
metodologias de conservação 
marinha. Os estudos foram complexos 
e incidiram em múltiplas temáticas 
multi- e interdisciplinares, das quais 
apresentamos de seguida pequenos 
exemplos. 
 Os estudos de biodiversidade 
marinha incidiram em múltiplos 
habitats e usando compartimentos e 
modelos biológicos diversos. Uma das 

questões mais importantes para o 
desenvolvimento do estado da arte 
relacionava-se com os gradientes de 
estruturação populacional a nível 
geográfico, definidos teoricamente 
pela magnitude dos fluxos genéticos, 
produto por sua vez da interacção 
entre capacidade de dispersão e 
factores hidrográficos. Para tal 
usaram-se duas abordagens 
fundamentais – a genética e a 
morfometria geométrica. Os modelos 
principais foram corais em recifes de 
coral, e gastrópodes e crustáceos em 
florestas de mangal e costas 
rochosas. Os resultados obtidos 
mostraram situações contrastantes, 
variando desde a panmixia até 
espécies apresentando uma notável 
estruturação (e.g. Silva et al., 2010a; 
2010b). As quebras nos padrões de 
estruturação evidenciaram 
coincidência com os fenómenos 
hidrográficos mais notáveis (vide Fig. 
5), e as diferenças entre espécies 
podem ser explicadas pelos diferentes 
momentos evolutivos em que se 
expandiram pelas costas do Oceano 
Índico ocidental, levando a diferentes 
graus de diferenciação genética.  
 A investigação do projecto 
TRANSMAP culminou no mapeamento 
de áreas prioritária para conservação, 
nomeadamente aquelas que 
apresentam ‘hotspots’ de 
biodiversidade. Os modelos básicos 
usaram como matriz a discriminação 
de habitats costeiros e principais 
espécies carismáticas (com maior 
interesse de conservação), e foram 
desenvolvidos usando o software 
Marxan desenvolvido pala 
Universidade de Queensland, 
Austrália. Posteriormente foram 
realizados modelos que incluíam as 
actividades humanas, re-avaliação de 
áreas já sujeitas a zoneamento e a 
escalas diversas. Nas Figs. 6 e 7 
apresentam-se respectivamente o 
mapeamento de biodiversidade e 
modelos de ‘hotspots’ gerados pelo 
software para a área transfronteiriça 
do norte de Moçambique-sul da 
Tanzânia. 
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Figura 5. Diferenciação populacional na espécie Perisesarma guttatum ao longo do 
gradiente geográfico do leste Africano. (A) Estruturação genética (COI) evidenciando 2 
clades, um nas populações do norte (entre o Quénia e o norte de Moçambique) com maior 
estruturação, e outro nas populações do sul de Moçambique, menos diverso. (B) 
Estruturação morfológica (morfometria geométrica) evidenciando o mesmo padrão de 
estruturação geográfica (mostram-se os dois primeiros eixos de variação e 
correspondentes deformações na carapaça). Extraído de Silva et al. (2010a).  
 

 
 Os aspectos de governança são 
parte imprescindível no 
estabelecimento de estratégias de 
conservação e incluem aspectos 
legislativos, institucionais e 
operacionais. Estes aspectos foram 
considerados no projecto TRANSMAP, 
tendo sido abordado não só uma 
avaliação legislativa a várias escalas 
(prática local, normativos e legislação 
nacional e internacional) mas também 
as perspectivas de harmonização 
transfronteiriça para possibilitar a 
gestão conjunta de recursos (e.g. 
Guerreiro et al., 2011), e a sua 
tradução em desenvolvimento 
institucional e de capacidades técnicas 
(e.g. Guerreiro et al., 2010).  
 
Perspectivas futuras 
 
 A cooperação científica e 
pedagógica entre a FCUL e a 
Universidade Eduardo Mondlane e 
outras instituições de investigação e 
ensino superior em Moçambique é 
hoje uma realidade permanente, fruto 
das ligações profissionais e 
institucionais que se foram 
desenvolvendo ao longo dos últimos 
20 anos. Até agora os fundos 
captados foram essencialmente de 
fontes terceiras, como a Comissão 
Europeia através dos Programas-
Quadro regulares, organizações 

regionais como a Western Indian 
Ocean Marine Science Association, ou 
agências de cooperação de outros 
países Europeus, como é o caso da 
Sida (agencia de cooperação da 
Suécia).  
 É no entanto imprescindível 
que as acções colaborativas das 
instituições universitárias portuguesas 
ganhem um enquadramento 
institucional mais forte e permanente, 
sendo necessário que as 
universidades tenham opções 
estratégicas de cooperação dotadas 
de financiamento regular. Por outro 
lado, existe uma gritante falta de 
coordenação estratégica da parte da 
tutela do ensino superior e 
investigação científica, sendo a 
cooperação para o desenvolvimento, 
em especial com os PALOPS, 
essencialmente vazia de 
oportunidades e apoio financeiro. O 
desenvolvimento de uma estrutura 
efectiva de coordenação e promoção 
da cooperação científica para o 
desenvolvimento (em paralelo com a 
situação de grande parte dos outros 
países europeus), estrategicamente 
focada nos PALOPS, é fundamental. 
As acções limitadas e ensaios da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia 
no âmbito da cooperação são de 
impacto quase nulo. 
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Figura 6. Matrix biofísica de biodiversidade na região transfronteiriça do norte de 
Moçambique (complexo Mtwara
potencial do celacanto na quebra da plataforma continental; (B) áreas preferenciais de 
mamíferos marinhos; (C) praias de nidificação de tartarugas marinhas, (D) agregação de 
aves marinhas. Extraído de TRANSMAP (2008).

 
 

 
Figura 7. ‘Hotspots’ de biodiversidade (complexo Mtwara
de habitats básica; (B) incluindo espécies carismáticas; (C) ‘travando’ as áreas de mangal 
do Rovuma e Ibo, (D) ‘travando’ áreas de mangal superiores a 100 ha; (E) incrementando 
a probabilidade de inclusão de manchas superiores a 100 ha para 0.5. As cores significam 
a frequência de selecção das unidades de planeamento. Realizado com UPs de 250 ha 
(n=5,060), e definindo uma área a conservar de 30% de habitats prioritários (mangais, 
ervas marinhas, algas e recifes de coral), e 10% para os restantes habitats e espécies 
carismáticas. Extraído de TRANSMAP (2008). 
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aves marinhas. Extraído de TRANSMAP (2008). 
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 No momento de escrita desta 
contribuição não se prevê que, a curto 
ou mesmo médio prazo, as condições 
de financiamento para a cooperação 
em investigação para o 
desenvolvimento venham a ser 
incrementadas em Portugal, seja em 
fundos ou em melhoria do contexto 
institucional. Resta às universidades, 
na sua autonomia, optar por 
estratégias de cooperação e promover 
a captação de fundos, e quando 
possível estabelecer parcerias que 
maximizem capacidades. 
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