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COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 
 

Filme sobre os jovens Cientistas do Parque Nacional da 
Gorongosa transmitido na RTP África no dia 6 de Fevereiro 

 
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021 
 
Moçambique, África – Pela primeira vez na história de Moçambique, um grupo de 12 jovens oriundos de 

diferentes cantos do País, frequentaram o primeiro mestrado em Biologia de Conservação realizado 

inteiramente dentro de um Parque Nacional e deram origem ao filme “Jovens Cientistas da Gorongosa” 

que vai ser transmitido na RTP África no próximo dia 6 de Fevereiro, às 14:15 de Portugal, 16:15 de 

Moçambique. 

 

Este mestrado tem lugar dentro das instalações do Parque Nacional da Gorongosa (localizado na 

província de Sofala), facto este, que o torna diferente de todos os cursos realizados no País, pois, dentro 

do Parque, os estudantes têm a oportunidade de conciliar a aprendizagem teórica e prática, bem como a 

oportunidade de interagirem e trocarem experiências com vários cientistas e investigadores renomados a 

nível nacional e internacional. 

 

 
 Foto dos novos Mestres em Biologia de Conservação  

 

Durante os 2 anos de vigência do mestrado, os 12 jovens (estudantes) estão baseados a tempo inteiro no 

Parque Nacional da Gorongosa; no primeiro ano os estudantes terão aulas teóricas e práticas, e no 
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segundo ano eles estarão completamente focados na realização das suas pesquisas de forma a garantirem 

a conclusão do curso e a conquista do grau de mestrado. 

“Jovens Cientistas da Gorongosa”, uma longa metragem de 45 minutos, mostra o trajecto que os 12 

estudantes passam desde o primeiro dia de aulas até ao momento da sua graduação, sendo o seu maior 

enfoque nas pesquisas que os estudantes realizaram em diferentes áreas da conservação.  

Com temas bastantes diversos e que espelham as preocupações actuais das áreas de conservação, os 

jovens cientistas (estudantes) alocaram os seus esforços para contribuir cientificamente em áreas que vão 

desde o habitat de um peixe que existe há mais de 400 milhões de anos e que tem a capacidade de 

respirar oxigénio fora da água, às características moleculares que tornam a floresta de miombo resistente 

ao fogo, aos efeito das queimadas e dos herbívoros no crescimento e produção de defesas químicas de 

espécies de miombo, à importância das savanas no sequestro de carbono, às espécies invasoras de plantas, 

ao efeito dos gafanhotos na vegetação, aos diferentes tipos de macro fungos, à composição do mel 

produzido na região da Gorongosa, ao rácio de sexo nos adultos e a estrutura etária dos antílopes, ao 

nicho ecológico da civeta e geneta, duas espécies noturnas, à importância do café para o reflorestamento 

da Serra da Gorongosa, e à relação entre o conhecimento tradicional e a conservação da biodiversidade. 

Para além das metodologias e dos objetivos das suas pesquisas, os jovens cientistas (estudantes) falam da 

sua paixão pela ciência, o que esperam do futuro em termos de ciência e conservação, e como tem sido a 

experiência de estar a viver dentro de uma área de conservação. 

Findo os 2 anos de aulas intensivas e trabalho duro no campo, os 12 estudantes conseguem concluir com 

sucesso o curso de mestrado em Biologia da Conservação, e por tratar-se de um mestrado que está a ser 

realizado dentro de uma área de conservação, a cerimónia de graduação contou com a presença de dois 

ministros, o do Ensino Superior Técnico e Profissional, e da Terra e Ambiente, contou também com a 

presença do Director Geral das Áreas de Conservação, e todos destacaram a importância deste mestrado 

para o País, uma vez que o mesmo visa potenciar quadros nacionais em matéria de conservação. 

 

O filme foi feito ao longo dos dois anos do Mestrado pelo cinematógrafo Moçambicano Augusto Bila, de 

Maputo. O “Ago” juntou-se à equipa de comunicação da Gorongosa como estagiário há 3 anos e tornou-

se um cineasta talentoso.  
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Augusto Bila, cineasta Moçambicano da equipa de Media da Gorongosa 

 

“Jovens Cientistas da Gorongosa” vai para o ar no dia 6 de Fevereiro às 14:15 de Portugal, 16:15 de 

Moçambique, na RTP África e pode ver neste link o filme: 
https://vimeo.com/437387636 

 
Sobre o Mestrado em Biologia de Conservação: 
O Mestrado realiza-se dentro das instalações do Parque Nacional da Gorongosa e o mesmo foi tornado 
possível graças a junção de três instituições universitárias nacionais, e uma instituição internacional, 
nomeadamente: a Universidade Zambeze, a Universidade Lúrio, o Instituto Superior Politécnico de Manica 
e a Universidade de Lisboa, e é generosamente financiado pelo Howard Hughes Medical Institute dos 
Estados Unidos de América. 

 

          
Adija Wilssone no laboratório analisando o mel que é produzido nas comunidades 

 em volta do Parque Nacional da Gorongosa. 

https://vimeo.com/437387636
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Raimundo José no campo montando uma câmara remota fotográfica para  

capturar os movimentos das civetas e genetas. 

 

 
Semo Mogeia no campo procurando insectos na Lantana camara (uma espécie  

de planta invasora). 

   
Lorena Matos segurando o peixe pulmonado, para  

efeitos de colecta de dados. 
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Amemarlita Matos entrevistando uma senhora da comunidade de Vinho 

 (Zona Tampão do Parque). 

 

 

 
Amina Amade no campo colectando um macro fungo. 

 
António Ngovene no campo fazendo colecta de dados na armadilha de sementes. 
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Camilo Bruno no campo colectando amostras de solo. 

 

 

 
Gold Chindere no campo montando parcelas. 

 

  
Clotilde Nhancale no campo marcando o diâmetro do tronco da arvore. 

 

 



 
 

Page 7 of 7 

 
Márcio Tomás no campo colectando gafanhotos. 

 

 

   
Victor Américo no campo fazendo a contagem de impalas.  

 

 
Sobre o Projecto da Gorongosa 
O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) em Moçambique é talvez a maior história de restauração da vida 
selvagem em África. Em 2008, foi estabelecida uma Parceria Público-Privada de 20 anos para a gestão 
conjunta do PNG entre o Governo de Moçambique e a Fundação Carr (Projecto de Restauração da 
Gorongosa), uma organização sem fins lucrativos dos EUA. Em 2018, o Governo de Moçambique assinou 
uma prorrogação do acordo de gestão conjunta por mais 25 anos. Ao adoptar um modelo de conservação 
do século XXI para equilibrar as necessidades da fauna bravia e das pessoas. O PNG está a proteger e 
salvar esta bonita natureza selvagem, devolvendo-o ao seu devido lugar como um dos maiores parques 
nacionais da África. 
 
O PNG foi descrito como um dos mais diversos parques da Terra, cobrindo uma vasta extensão de 400.000 
hectares. Nos últimos anos, o Projecto da Gorongosa, com o apoio da Administração Nacional de Áreas de 
Conservação de Moçambique (ANAC), garantiu a protecção de uma população em recuperação de Leões 
neste ecossistema, reduziu com sucesso ameaças-chave e viu o Parque reconhecido como um dos "Last 
Wild Places" pela National Geographic e como um dos "World’s Greatest Places" pela TIME Magazine. 
 
Se desejar receber mais informações sobre este assunto, por favor ligue para Vasco Galante através de 
+258 82 2970010 (WhatsApp) ou envie email para vasco@gorongosa.net. 
 
Para informações de carácter genérico, por favor consulte www.gorongosa.org 
 
Pode seguir as actividades quotidianas do Parque Nacional da Gorongosa aqui: 
https://www.facebook.com/gorongosa/ 
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