ACAMPAMENTO
DA ILHA DE
MPOPO
Uma parceria para conservação entre o Projecto Carnívoros do Niassa e a
aldeia de Mbamba. Na Reserva Especial do Niassa, Moçambique

Encontrando
formas para
a convivência
entre o
Homem e
os animais
selvagens.

Este acampamento único numa ilha no rio
Lugenda estará aberto oito vezes por ano
durante a estação seca (Junho a Novembro) para
os hóspedes desfrutarem do coração da Reserva
Especial do Niassa no Norte de Moçambique.
Este acampamento ecológico está localizado
numa ilha com floresta e um magnífico charco de
hipopótamos. Mpopo oferece aos hóspedes uma
experiência exclusiva e feita a medida com uma
selecção de guias privados apaixonados pela
vida selvagem e pela população do Niassa.

A Reserva
Especial do
Niassa é a
maior área protegida
de Moçambique e
uma das poucas áreas
selvagens importantes
restantes no mundo por
causa da sua extensão
(42.200km2; 16.000 ml2) e
do importante habitat de
miombo e da vida selvagem
que alberga, incluindo leões,
búfalos, cães selvagens
africanos, martas, elefantes,
hipopótamos e leopardos.

É o primeiro acampamento
turístico comunitário dentro
da vasta Reserva Especial do
Niassa, localizada no Norte de
Moçambique. O acampamento
foi desenhado, construído e é
gerido através de um acordo
comunitário inovador entre o
Projecto Carnívoros do
Niassa / Mariri Investimentos
e a aldeia de Mbamba, uma
comunidade de cerca de 2000
pessoas que vivem dentro da
concessão de 58.000 hectares
para eco-turismo dentro da
área protegida.

Deixe que a vida
selvagem desta área
e os seus habitantes
interajam consigo,
e saiba que com a
sua estadia estará a
contribuir directa e
significativamente
para a conservação e
desenvolvimento da
comunidade.

O acampamento faz parte da nossa missão de
promover a coexistência entre a população
de Mbamba e os animais selvagens através da
partilha de receitas sustentáveis, trabalhando
em parceria na capacitação e emprego
para esta comunidade, como meios de
subsistência alternativos.

O nosso objectivo é a
conservação através
do desenvolvimento
comunitário e gestão de
áreas protegidas.

nspirada na tradição secular de
dormir em decks elevados, as
“Sanja”, este acampamento
desenhado localmente e feito a mão
é cuidadosamente reabilitado todos
os anos pelos artesãos da aldeia
com bambu, palmeira e colmo,
com decorações fabricadas pelo
grupo de artesanato “Kushirika”.
O acampamento tem uma pegada
humana extremamente baixa,

funcionando com energia solar sem
usar cimento!
O nosso menu é derivado de
ingredientes locais com toque
Moçambicano com a maioria dos
ingredientes obtidos de fontes locais. O
nosso objectivo é que 75% das receitas
geradas permaneçam num raio de
100km do acampamento para gerar
uma economia local.

Explore o Niassa nos seus próprios termos e
ao seu próprio ritmo. Este é um safari lento.
Faça um trilho a pé ou de canoa, durma num
“inselberg” (um dos montes das ilhas distintos
do Niassa) ou saia num passeio de carro para
ver o mato e para avistar grupos de leões.
Os visitantes são bem-vindos e podem visitar
os nossos programas comunitários e de
conservação na aldeia de Mbamba, passear
no Centro Ambiental de Mariri ou ficar e ver
hipopótamos, crocodilos e aves à frente do
acampamento.

ara quem gosta de
observar aves, o par de
falcões Taita que caça à
frente do monte Mariri são uma
grande atracção, juntamente as
mais de 375 espécies registadas na
reserva. No princípio de Dezembro
as Pitas-De-Angola exibem-se no
matagal à frente do acampamento
e seus trilhos, enquanto o PapaAbelhas de Bohm reside no
Centro Ambiental.
O acampamento tem quatro “decks” privados
e consegue albergar no máximo 8 pessoas.
Também acompanhadas de um guia préseleccionado contratado. Através da sua taxa
para conservação por cama, do emprego,
reparação anual do acampamento e de
vários pagamentos para desempenho este
acampamento está a gerar uma fonte de
receitas contínua e sustentável para a aldeia de
Mbamba. Os fundos até aqui permitiram que a
comunidade comprasse a sua própria vedação
eléctrica para reduzir incursões de elefantes
aos seus campos, apoio a um programa de
almoço escolar e muitas outras iniciativas
locais. A cada nível procuramos formas de
garantir que as receitas continuem locais.

Dormir sob o céu
estrelado sem
poluição luminosa
é uma experiência
inesquecível e
permite-lhe desfrutar
desta vida selvagem
especial
Enquanto olha as pequenas coisas há
sempre a possibilidade de os mabecos,
leões, leopardos, elefantes, hienas
e búfalos se deixarem ver e se assim
for o avistamento significa dinheiro a
entrar para a aldeia como pagamento
de desempenho pelo seu excelente
trabalho de conservação.

Este acampamento foi construído
com plena participação e apoio
de Mbamba. Esforçamo-nos para
oferecer uma experiência selvagem
ecologicamente, culturalmente
e economicamente sustentável
com fortes ligações a conservação
de campo e desenvolvimento
comunitário. É turismo de
conservação na sua forma
mais autêntica.

Saiba mais sobre o nosso trabalho
na nossa página da internet:
www.niassalion.org
Contacto:
mpopo@niassalion.org
Niassa Lion Project
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Utendele ni Mazengo de Mbamba

