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INVESTIGADORA GANHA BOLSA PARA
ESTUDAR VIDA SELVAGEM EM
MOÇAMBIQUE
Ciência
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Joana Pereira, estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, vai estudar formas de minimizar conflitos entre
as comunidades e a vida selvagem no Parque Nacional das Quirimbas.

A Bolsa Early Career, atribuída pela Sociedade National Geographic, vai
permitir a Joana Pereira
(http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/joanapereira), do

Facebook 0
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 Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c
(http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/), na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, trabalhar dois meses em Moçambique.

A investigadora vai focar-se nos conflitos entre os grandes mamíferos e as
pessoas que vivem no Parque Nacional das Quirimbas, em Moçambique.
Nesta área protegida, que entrou em 2018 para a rede de Reservas da
Biosfera da UNESCO, vivem 46 espécies de mamíferos terrestres,
incluindo elefantes, leões, búfalos e leopardos. 

O objectivo de Joana Pereira é definir estratégias de mitigação e gestão
em nome da coexistência.

“O meu projeto é sobre as pessoas e a sua interação com a vida
selvagem”, explicou Joana Pereira, num comunicado divulgado a 20 de
Maio. “Quero abordar as suas necessidades de forma a melhorar tanto o
seu bem estar como a sua coexistência com a vida selvagem – algo que é
vantajoso para ambos os lados.”

Joana Pereira. Foto: cE3c
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Joana Pereira parte para Moçambique em Agosto. Durante dois meses
vai trabalhar com as principais partes interessadas que podem ter um
papel relevante nos conflitos, através da dinamização de inquéritos,
reuniões participativas e workshops.

Ao mesmo tempo vai recolher informações sobre a distribuição e
abundância de espécies na região, recorrendo a registos de câmaras
fotográficas (cameratrapping) já instaladas naquele Parque Nacional.

“Face ao crescimento exponencial da população humana, é urgente
encontrar formas sustentáveis de conviver com a vida selvagem”,
salientou Joana Pereira.

Na sua opinião, “estes conflitos, cujo número está a aumentar um pouco
por todo o mundo, são resultado desta rápida expansão humana”.

“Além disso, a complexidade dos conflitos entre as populações humanas e
a vida selvagem tem sido negligenciada: temo-nos concentrado nas
perdas materiais e monetárias, e falta-nos abordar questões subjacentes
muito mais profundas. Compreender como podemos usar o contexto
ecológico, socio-económico, político, religioso, cultural e histórico pode
ser a chave para abordar de forma eficiente esta questão”, defendeu
Joana Pereira.

O projeto é financiado pela Sociedade National Geographic e decorre até
2020, altura em que a investigadora regressa a Moçambique para
seleccionar e implementar, em conjunto com as comunidades locais,
algumas medidas de mitigação para diminuir os conflitos actuais.

As Bolsas  (https://www.nationalgeographic.org/funding
opportunities/grants/)Early Career
(https://www.nationalgeographic.org/funding
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opportunities/grants/) da National Geographic têm como objetivo
dar a estudantes em início de carreira a oportunidade de liderar um
projeto nas áreas de conservação, educação, investigação, storytelling ou
tecnologia, não sendo necessário que os candidatos tenham uma
formação avançada.
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