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RESUMO DO PROJECTO 
O Shewula Trust é uma iniciativa comunitária inovadora de 
conservação de recursos naturais com sede no nordeste da 
Suazilândia.  A comunidade supervisiona uma reserva natural 
comunitária de 2.650 hectares que complementa os esforços 
actuais de conservação em reservas adjacentes, e que actua como 
uma âncora para o turismo cultural e natural.  Um alojamento 
ecológico (ecolodge) atrai turistas para a área, providenciando 
empregos e oportunidades geradoras de rendimento para 
a comunidade.  Os lucros dos alojamentos ecológicos são 
reinvestidos na comunidade, apoiando a reabilitação da reserva 
natural, iniciativas de conservação agrícola e o bem-estar de 
órfãos de VIH/SIDA.  O sucesso do Shewula Trust oferece um 
exemplo de como as reservas comunitárias podem constituir 
componentes integrais de estratégias de áreas protegidas 
nacionais e transfronteiriças. 

FACTOS-CHAVE 
Vencedor do Prémio Equador: 2014

Data de fundação: 1999

Localização: Montanhas Lubombo, Suazilândia

Beneficiários:  13.000 pessoas

Biodiversidade: Área crítica (hotspot) de Maputaland-Pon-
doland-Albany, reabilitação de habitats
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A comunidade Shewula localiza-se nas Montanhas Lubombo no 
nordeste da Suazilândia.  Shewula fica a 150 km para nordeste da 
capital Mbabane, e apenas a 20 minutos de carro da fronteira com 
Moçambique.  Localizada a uma altitude de 500 metros, a área 
oferece vistas imponentes.  Para leste, num dia límpido, pode-se ver 
Moçambique e a sua capital, Maputo, com o Oceano Índico ao fundo.  
Para o oeste vêm-se as Reservas Mbuluzi e Mlawula e as planícies Suazis.

Com uma área de 17.364 quilómetros quadrados, o Reino da Suazilândia 
é relativamente pequeno em área, mas rico em biodiversidade – mais 
de 800 espécies de vertebrados e quase 2.500 espécies de plantas 
superiores têm sido registados no interior das suas fronteiras.  A parte 
oriental da Suazilândia, incluindo Shewula, constitui parte da Área Crítica 
de Maputaland-Pondoland-Albany, uma área crítica de importância 
global em termos de biodiversidade.  As partes ocidentais do país estão 
incluídas na Drakensberg Escarpment Endemic Bird Area (Área de Aves 
Endémicas da Escarpa de Drakensberg), que é uma área significativa 
de conservação de aves.  Os Suazis são altamente dependentes da sua 

biodiversidade nativa para fins práticos, incluindo alimentos, plantas 
medicinais, lenha e materiais de construção, assim como para usos 
culturais, tais como trajes tradicionais, danças cerimoniais e rituais de 
caça e de enterro.   

As áreas protegidas por diplomas legais cobrem cerca de 4,5 por cento 
do país.  Quase 80 por cento da terra na Suazilândia está dedicada à 
agricultura e a maioria dos residentes rurais, tais como aqueles em 
Shewula, são agricultores de subsistência.  Muitos agricultores Shewula 
encontram trabalho sazonal nas herdades de cana de açúcar em 
Simunye, uma cidade vizinha.  A taxa de desemprego do país encontra-
se estimada em 40 por cento e a taxa de pobreza é próxima de 70 por 
cento.  A Suazilândia tem a taxa de infecção de VIH/SIDA mais elevada do 
mundo, actualmente afectando 26 por cento da população e reduzindo 
a esperança média de vida para 50 anos.  A doença tem devastado 
Shewula, deixando muitos órfãos e membros vulneráveis das famílias 
com necessidade de assistência.

Antecedentes e Contexto 
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Actividades-Chave e Inovações 

O Shewula Trust supervisiona a Shewula Nature Reserve (Reserva 
Natural Shewula) e o Shewula Mountain Camp (Acampamento de 
Montanha de Shewula) (um alojamento ecológico), implementa 
estratégias de agricultura de conservação e de reabilitação de habitats, 
apoia meios de subsistência baseados no turismo local, e oferece 
cuidados e educação para os membros vulneráveis da comunidade, 
nomeadamente crianças.

Criação da Reserva Natural Shewula

Os Suazis rurais têm tido tradicionalmente uma relação incómoda com 
os projectos de conservação e os parques de vida selvagem que foram 
criados, considerando-os elitistas e excludentes.  Foi neste ambiente 
de desconfiança que o Chefe dos Shewula, Mbandzamane Sifundza II, 
propôs a criação da Reserva Natural Shewula.  Após observar o sucesso 
das operações de ecoturismo nas Reservas vizinhas de Mbuluzi e 
Mlawula, o chefe propôs que a comunidade Shewula reservasse terra e 
promovesse conservação e ecoturismo como uma forma de resolver o 
desemprego e a pobreza. A comunidade concordou com a estratégia e 
estabeleceu uma reserva de 2.650 hectares. A terra era ecologicamente 
significativa, principalmente porque fazia fronteira com duas áreas 
protegidas existentes. No entanto, a terra também se encontrava 
degradada devido ao sobrepastoreio, sobre exploração de plantas, 
presença crescente de espécies invasoras e caça furtiva. A comunidade 
tem trabalhado para reabilitar o habitat removendo as espécies 
exóticas e reintroduzindo as plantas endémicas. Com treino e apoio 
de especialistas estrangeiros, os membros da comunidade iniciaram 
recentemente um exercício de mapeamento do ecossistema que 
melhorará a recolha de informação e a gestão da reserva.  O exercício de 
mapeamento e de zonamento irá determinar quais as áreas que ficarão 
reservadas para pastoreio e onde será erguida a cerca para proteger a 
reserva.  Uma vez completa a cerca da reserva, está programado que os 
membros da comunidade serão treinados na aplicação da lei e gestão 
do parque e que as reservas vizinhas abrirão corredores para permitir 
os movimentos dos animais para e da reserva Shewula.  A vedação da 
reserva, o treino dos membros da comunidade e a conectividade com 

as reservas vizinhas são pré-condições para a reintrodução de vida 
selvagem na Reserva Natural Shewula.     

Ecoturismo

Em 2000, o Acampamento de Montanha de Shewula, um alojamento 
ecológico relativamente simples, abriu as suas portas.  O acampamento 
tem sete cabanas circulares tradicionais com telhados de colmo 
e bases de pedra e uma área comunitária com cozinha e área de 
refeições.  As cabanas não estão electrificadas, mas a área comunitária 
tem luzes solares, duches quentes e casas-de-banho com autoclismo.  
O acampamento oferece refeições Suazi tradicionais com produtos 
biológicos locais. Durante o dia, os turistas podem escolher de uma 
variedade de actividades incluindo caminhadas, passeios de bicicleta e 
visitas a aldeias locais.  Durante as visitas culturais às aldeias, os turistas 
podem provar algumas das cervejas locais (umcombotsi, uma cerveja 
produzida com milho, e uma cerveja de marula, produzida com os 
frutos de marula), ou conhecer um sangoma, um curandeiro tradicional.  
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As receitas do Acampamento de Montanha de Shewula financiam os 
salários do pessoal do acampamento e a manutenção das instalações. 
Receitas adicionais são investidas na comunidade para programas 
ambientais e sociais, incluindo: um viveiro de plantas, agricultura de 
conservação, e um sistema de segurança social para órfãos e famílias 
vulneráveis.  Os membros da comunidade esperam que a proposta de 
uma rede de trilhos ecológicos ligando Shewula com áreas protegidas 
vizinhas e áreas de conservação aumente o número de ecoturistas 
que visitam a região.  O trilho ecológico ligará também Shewula com 
as iniciativas de outras comunidades na Região de Lubombo assim 
como com a comunidade Goba em Moçambique.  Estas ligações irão 
fortalecer a cooperação entre as duas comunidades sob a alçada mais 
ampla do Programa de Áreas Transfronteiriças de Conservação.

Agricultura de conservação

Após uma série de formações sobre agricultura, os residentes da 
comunidade Shewula implementaram um número de princípios de 
agricultura de conservação com o objectivo de aumentar a produtividade, 
reduzir a erosão e reter a humidade do solo.  Os agricultores receberam 
formação sobre uma variedade de técnicas agrícolas, incluindo a 
aragem de baixo impacto, o uso correcto de fertilizantes, a prevenção 
de compactação dos solos, plantação em curvas de nível e controlo 
de ervas daninhas.  Os membros da comunidade construíram terraços 
para reter a água e evitar escoamento.  Foi utilizada cobertura vegetal 
e culturas nativas de cobertura, nomeadamente plantas fixadoras de 
nitrogénio, para reduzir a evapotranspiração, reter a humidade do solo 
e para adicionar biomassa e nutrientes no solo.  O enriquecimento da 
matéria orgânica no solo tem reduzido a necessidade de adicionar 
fertilizantes caros.  Uma vez que os herbicidas não eram geralmente 

utilizados em Shewula, o controlo de ervas daninhas era realizado 
através da variação dos tempos de aragem, controlo manual e uso 
de culturas de cobertura.  As ervas daninhas invasivas nos campos 
agrícolas e na reserva foram ainda mais reduzidas após a instituição 
de um programa comunitário “alimentos a troco de trabalho” para 
combater a sua propagação.  No entanto, é ainda necessário um 
programa extensivo de controlo de ervas daninhas devido à ameaça 
séria que as plantas exóticas representam na paisagem do Lubombo.  A 
diversificação de dietas foi resolvida com a introdução de mais culturas 
nativas e resistentes à seca, tais como a mandioca e o sorgo, resultando 
num aumento da segurança alimentar.  

Viveiro de plantas indígenas

A comunidade construiu um viveiro de plantas indígenas onde plantas 
e árvores úteis, em perigo e desaparecidas são criadas com o objectivo 
de reabilitar a reserva natural.  Os curandeiros tradicionais, sangomas, 
e as crianças das escolas estão envolvidos nos viveiros, utilizando o 
viveiro como um veículo para a educação ambiental e a conservação 
de conhecimento tradicional sobre plantas.  O envolvimento dos 
sangomas é significante uma vez que representa um ressurgimento 
do papel tradicional da autoridade e do conhecimento tradicional, 
assim como dos princípios de conservação.  Espécies notáveis que 
são propagadas no viveiro incluem a chibaha (Warburgia salutaris) 
e Cicadácea de Lebombo (Encephalartos senticosus), plantas cujas 
populações selvagens se encontram classificadas em perigo e 
vulneráveis, respectivamente, pelo International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) (União Internacional para Conservação da Natureza).  
Ambas as plantas são recolhidas abundantemente na natureza para 
uso na medicina tradicional.

“O Shewula Trust tem funcionado durante 13 anos sob total propriedade e administração da 
comunidade local. A propriedade comunitária é forte, especialmente através dos programas de 

apoio que foram criados para que a comunidade pudesse beneficiar do turismo.” 
Shewula Trust
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Impactos 

IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE
A gestão e reabilitação da Reserva Natural Shewula é ecologicamente 
significativa porque a reserva se encontra localizada numa área crítica de 
biodiversidade globalmente reconhecida. A Reserva Natural Shewula é 
também nacionalmente significativa porque é contígua à maior área de 
conservação na Suazilândia.

Área Crítica de Maputaland-Pondoland-Albany

A Área Crítica de Maputaland-Pondoland-Albany estende-se da 
Província do Cabo Oriental da África do Sul, pelo norte ao longo da 
costa por baixo da Grande Escarpa, através da província KwaZulu-
Natal e do oriente da Suazilândia até à província Mpumalanga e 
sul de Moçambique.  A área é topograficamente e geologicamente 
diversificada, incluindo planícies costeiras assim como montanhas, e 
está classificada como a segunda região florística mais rica em África.  
A Área Crítica de Maputaland-Pondoland-Albany exibe um elevado 
grau de endemismo de plantas e os bosques da região – que acolhem 
quase 600 espécies de árvores – constituem as florestas temperadas 
mais diversificadas do mundo.  A Área Crítica é uma área significativa 
de conservação de aves, com mais de 540 espécies, e também acolhe 
200 espécies de répteis, quase 200 espécies de mamíferos, mais de 70 
espécies de anfíbios, mais de 70 espécies de peixes de água doce e uma 
grande variedade de invertebrados.

A Reserva Natural Shewula situa-se na parte norte da Área Crítica de 
Maputaland-Pondoland-Albany (a secção Maputaland) e inclui savanas, 
florestas e biomas aquáticos. Acolhe muitos tipos de vegetação 
incluindo a floresta seca de pau ferro, um conjunto florístico que acolhe 
espécies ameaçadas.  A floresta seca de pau ferro é considerada sub-
protegida na Suazilândia, e por isso a sua presença na Reserva Natural 
Shewula é importante para representatividade ecológica do sistema 
geral de áreas protegidas do país e, potencialmente, da própria e mais 
vasta Área Crítica de Maputaland-Pondoland-Albany.  A Reserva Natural 
Shewula também acolhe espécies que são endémicas nas Montanhas 
Lubombo, e as suas florestas nas vertentes sul são notavelmente ricas 

em espécies.  A área Shewula oferece óptimas oportunidades de 
observação de aves, particularmente para turistas interessados em 
observar grandes pássaros tais como o marabu, abutres, águia-belicosa 
e águia-sem-rabo ou arlequim.

A Conservação do Lubombo

A Reserva Natural Shewula, juntamente com o Parque Nacional Real 
de Hlanea, a Reserva Natural Mlawula, A Reserva de Caça Mbuluzi e o 
Rancho Nkhalashane Siza, formam a Conservação do Lubombo com 
de 60.000 hectares, a mais vasta área de conservação da Suazilândia.  A 
Conservação do Lubombo inclui uma variedade de habitats terrestres 
e aquáticos, desde as planícies de baixa altitude (lowveld) ao topo das 
montanhas, e acolhe animais carismáticos tais com elefantes, leões, 
leopardos, rinocerontes, hipopótamos, girafas e crocodilos.  A dimensão 
da Conservação do Lubombo reduz as ameaças à biodiversidade 
e melhora a conectividade, permitindo o movimento de animais, 
sementes e material genético.  A Conservação do Lubombo é o elemento 
fundamental para a conservação da biodiversidade na Suazilândia, e o 
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contributo de Shewula é notável porque é uma das poucas reservas 
comunitárias no país, constituindo um modelo para futuras acções de 
conservação.  

Em 2000, Moçambique, Suazilândia e a África do Sul assinaram um 
acordo para estabelecer a Lubombo Transfrontier Conservation and 
Resource Area (Área Transfronteiriça de Conservação e de Recursos 
do Lubombo), uma área de conservação que abrange mais de 
10.000 quilómetros quadrados.  Um dos cinco distritos nesta área é 
a Conservação do Lubombo-Área Transfronteiriça de Conservação 
de Goba, que transpõe a fronteira Suazilândia-Moçambique e inclui 
Shewula assim como Goba, uma área de gestão comunitária em 
Moçambique.  O objectivo da Área Transfronteiriça de Conservação e 
de Recursos do Lubombo é consolidar terras privadas, comunitárias e 
estatais em áreas de conservação que irão promover a biodiversidade 
e fortalecer a conectividade entre algumas das mais vastas áreas 
protegidas no sudeste Africano.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Apoio aos órfão do VIH/SIDA

A crise do VIH/SIDA em Shewula tem criado muitos órfãos e membros 
vulneráveis da comunidade com necessidade de apoio.  Até à data, 
lucros do Acampamento de Montanha de Shewula têm ajudado a 
apoiar mais de 250 órfãos na comunidade.  Com a ajuda de dadores 
e da Universidade Truro-Penwith, a comunidade Shewula construiu 
três Sebenta, escolas não convencionais, onde os órfãos e crianças 
vulneráveis podem receber educação básica grátis.  As Sebenta 
também oferecem uma refeição diária e monitorização regular da 
saúde e bem-estar das crianças.  COSPE, uma ONG Italiana, também 
apoiou o estabelecimento das escolas Sebenta e actualmente apoia a 
educação de um número de crianças na Escola Formal comunitária. 
A Universidade Truro-Penwith e os turistas que têm visitado Shewula 
têm patrocinado a educação de outras crianças nas escolas estatais 
primárias e secundárias na comunidade.  Embora o governo Suazi 
providencie apoio educacional às crianças que perderam um ou 
ambos os pais, frequentemente a quantia não é suficiente para cobrir 
as despesas tais como propinas e uniformes.  Ndumiso Mantimakhulu, 
um órfão de 17 anos que toma conta de dois irmãos mais novos, 
descreve como usa uma multiplicidade de empregos para financiar a 
sua educação e as despesas domésticas: “Durante as férias escolares, 
faço muitos trabalhos para os meus familiares e vizinhos.  Em troca, 
eles dão-me dinheiro que uso para comprar comida para os meus 
irmãos e também para cobrir parte do custo das propinas, pois o 
dinheiro pago através das bolsas estatais não é suficiente.”

A comunidade Shewula estabeleceu um centro voluntário de 
aconselhamento e de teste de VIH/SIDA e providenciou o tratamento 
anti-retroviral (TAR) a 30 mulheres infectadas.  Desde então, o governo 
da Suazilândia tem assumido este programa e actualmente financia a 
sua operação na sua totalidade.

Oportunidades geradoras de rendimento 

A Reserva Natural Shewula e o Acampamento de Montanha de 
Shewula têm atraído turistas para a comunidade Shewula e a sua 
presença tem criado um número de oportunidades geradoras de 

rendimento na comunidade.  O Acampamento de Montanha de 
Shewula tem seis empregados a tempo inteiro e gera cerca de 400.000 
ZAR por ano (US$31.500).  O Acampamento de Montanha de Shewula 
compra produtos frescos locais para as refeições Suazi tradicionais que 
preparam, oferecendo aos agricultores um escoamento para os seus 
produtos agrícolas.  Um centro comunitário de recursos serve como 
o ponto de venda para o artesanato local produzido por mais de 70 
pessoas, maioritariamente mulheres.  As visitas culturais à comunidade 
oferecem oportunidades adicionais para as famílias venderem frutas 
e legumes, mel e cerveja caseira.  Os membros da comunidade local 
servem também de guias para a Reserva Natural Shewula e para 
o vizinho desfiladeiro Mbuluzi.  Grupos de poupança e de crédito 
oferecem oportunidades adicionais para os membros da comunidade 
iniciarem pequenos negócios.

Preservando a cultura local e o conhecimento tradicional

Os turistas que visitam Shewula assistem ao folclore, a fábulas locais, 
canções Suazis tradicionais e actuações de sibhaca, uma das danças 
mais conhecidas da Suazilândia.  A recitação de fábulas, o folclore e 
as actuações de canções e de dança são populares entre os turistas, 
mas, acima de tudo, são uma forma de ensinar e envolver os jovens na 
perpetuação dos costumes e tradições locais.  As visitas dos turistas aos 
sangomas são outro veículo para apoiar e valorizar o conhecimento 
tradicional nas comunidades. A actividade dos sangomas está 
também ligada ao viveiro de plantas nativas que é utilizado para 
produzir plantas e árvores para a reabilitação de habitats na Reserva 
Natural Shewula.  Essas actividades ajudam a manter o conhecimento 
tradicional sobre os métodos de colheita de plantas e a promover 
o uso sustentável de plantas pelos membros da comunidade, 
nomeadamente no que diz respeito às plantas medicinais. 

Adoptando a conservação

O Shewula Trust promove activamente o uso de energia limpa.  O 
Acampamento de Montanha Shewula usa energia solar e gás propano 
liquefeito.  Também é promovida a cozedura solar nas habitações 
fronteiriças à Reserva Natural Shewula para reduzir a recolha de lenha 
na reserva.  A educação ambiental faz parte do currículo nas escolas em 
Shewula e os estudantes estão envolvidos dos esforços de plantio de 
árvores na comunidade.  A agricultura de conservação tem aumentado 
a produtividade e melhorado os solos.  Como um todo, estas actividades 
estão lentamente a alterar as atitudes locais relativamente à conservação, 
e a comunidade tem adoptado uma gestão comunitária de recursos 
naturais como um veículo para a transformação da economia local.  
A caça furtiva, anteriormente excessiva na reserva comunitária e nas 
reservas vizinhas, tem decrescido uma vez que os residentes verificaram 
os benefícios que o ecoturismo trouxe à comunidade.  Como advogado 
ambiental Suazi e vencedor do Prémio Goldman 2010 para África, Thuli 
Makama, declarou: “Os Shewula compreendem agora o valor da vida 
selvagem, uma vez que se envolveram na sua preservação.”   

Resiliência

O cuidado e a educação dos órfãos de VIH/SIDA são bons investimentos 
para o futuro da comunidade Shewula.  A clínica de testes de VIH/
SIDA e os programas educacionais de VIH/SIDA são passos adicionais 
para tratar o impacto da doença na comunidade e para reconstruir a 
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resiliência social.  Os programas de inclusão social, tais como canções e 
dança, nas actividades de ecoturismo e manutenção do conhecimento 
tradicional dos sangoma reforça a identidade cultural e a integridade 
cultural, o que contribui ainda mais para o bem-estar da comunidade.

O programa de agricultura de conservação consiste na reconstrução da 
estrutura do solo através da introdução de matéria orgânica, realizando 
o controlo da erosão através de plantação em curvas de nível e uso 
de culturas resistentes à seca para melhorar a segurança alimentar 
e providenciar resiliência ambiental face às alterações climáticas.  O 
trabalho de reabilitação na Reserva Natural Shewula irá melhorar os 
serviços dos ecossistemas tais como retenção de águas subterrâneas 
e polinização, oferecendo assim à comunidade mais uma protecção 
contra os impactos das alterações climáticas.  

GÉNERO
Shewula é uma comunidade tradicional e patriarcal, mas recentemente 
mulheres têm sido eleitas para o conselho interno do chefe.  Esta 
alteração elevou o estatuto da mulher na comunidade.  Hoje, quatro 
dos oito membros eleitos do Conselho de Administradores do Shewula 
Trust são mulheres.  O director do Acampamento Shewula é uma 
jovem mulher, e a sua energia e sucesso na promoção da comunidade 
tornou-a num modelo exemplar.  A venda de artesanato e dos produtos 
hortícolas, assim como o acesso a um grupo de poupanças e de crédito, 
permitiu à mulheres uma oportunidade para ganhar um salário e 
assumir cargos de chefia na comunidade.

IMPACTOS NAS POLÍTICAS
O Acampamento de Montanha Shewula é um destino de ecoturismo, mas 
é também um destino para os doadores, agências de desenvolvimento 
a trabalhar na região e comunidades locais curiosas para aprender 
em primeira-mão sobre as operações de ecoturismo de Shewula.  Ao 
longo dos anos, o Acampamento de Montanha tem acolhido um 
número de reuniões e formações, permitindo aos doadores e grupos de 
desenvolvimento a trabalhar na região interagirem com as comunidades 
locais.  Essas reuniões têm inspirado as comunidades locais e os doadores 
a replicarem o modelo Shewula noutras áreas do país.

A Conservação do Lubombo é uma área notável de conservação porque 
inclui três tipos diferentes de propriedades: áreas protegidas legalmente 
reconhecidas, propriedades privadas e propriedades comunitárias.  
Existem relativamente poucas áreas de conservação comunitárias na 
Suazilândia e, entre elas, a Reserva Natural Shewula é considerada a 
mais bem-sucedida.  Como resultado, a Comissão Nacional do Trust 
da Suazilândia, o órgão do governo incumbido com a supervisão da 
gestão das áreas protegidas, está a considerar modificar a legislação 
actual, de forma a aumentar o encorajamento para o estabelecimento 

de áreas comunitárias de conservação.  A Reserva Natural Shewula 
encontra-se actualmente sob consideração para a designação formal 
de área protegida.

É agora largamente aceite que os parques reconhecidos pelos governos 
não podem por si só conservar a biodiversidade de uma forma 
adequada.  Eles devem ser complementados e enriquecidos através de 
reservas privadas e comunitárias, nomeadamente no que diz respeito à 
conservação de espécies de ampla distribuição geográfica, tais como as 
carnívoras e as aves.  Desta forma, Shewula é considerada um modelo 
para a inclusão de comunidades e de terras comunitárias na concepção 
e implementação de sistemas de áreas protegidas.

O sudeste Africano contém um número significativo de parques, 
incluindo o Parque Nacional de Gonarezhou no Zimbabué, o Parque 
Nacional do Limpopo e o Parque Nacional de Banhine em Moçambique 
e o Parque Nacional Kruger na África do Sul.  A Conservação do 
Lubombo é pequena quando comparada com esses grandes parques, 
mas representa uma ilha entre essas propriedades e outras áreas 
de conservação na Área Crítica de Maputaland-Pondoland-Albany.  
Uma conectividade acrescida entre esses grandes parques acima 
mencionados e as terras de conservação a sul é desejável, mas só será 
possível se mais proprietários privados e comunidades concordarem em 
reservar terras para conservação.   A possibilidade de ter como base um 
emergente corredor turístico interligando as várias áreas de conservação 
na região tem igualmente grandes implicações económicas.  Assim, o 
sucesso ou o fracasso de projectos de gestão comunitária de recursos 
naturais tais como Shewula tem importantes implicações nas políticas 
para as áreas protegidas, conservação comunitária e ecoturismo.

“O ecoturismo tem melhorado os meios de sustento na comunidade, por isso há muito 
entusiasmo para que a reserva fique totalmente funcional. Como resultado do nosso trabalho, a 

caça furtiva e a exploração ilegal de recursos têm sido consideravelmente reduzidas.” 
Shewula Trust
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SUSTENTABILIDADE
O Acampamento de Montanha Shewula é comunitário e 
completamente sustentável.  Gera suficiente rendimento para pagar 
aos empregados, manter as instalações e contribuir para as iniciativas 
ambientais e sociais na comunidade.  Actualmente, o Acampamento 
de Montanha Shewula não gera rendimento suficiente para financiar 
a gestão e a reabilitação da reserva nem para financiar totalmente a 
educação e alimentação dos órfãos do VIH/SIDA.  Apoio externo de 
doadores, universidades e voluntários é ainda necessário para financiar 
totalmente estas actividades.  No entanto, a capacidade da comunidade 
tem sido enormemente melhorada através de formação sobre turismo, 
agricultura de conservação, finanças, gestão de dados e gestão de 
recursos naturais.  Um desenvolvimento adicional da economia da 
comunidade e uma melhor educação da próxima geração de líderes 
comunitários garantirá um futuro sustentável para Shewula. 

REPLICAÇÃO
A comunidade Shewula tem adoptado muitos dos princípios ecológicos, 
sociais e económicos de ecoturismo sustentável e implementou-os 
numa escala comunitária.  Desta forma, servem como modelo de 

desenvolvimento da conservação na Suazilândia assim como para além 
das suas fronteiras.  O Shewula Trust é uma entidade legal registada 
com uma constituição e um conselho eleito democraticamente. Um 
especialista em propriedade do Banco Mundial recomendou que 
a estrutura de governança do Shewula Trust seja utilizada como 
modelo para o desenvolvimento sustentável de terras comunitárias 
na Suazilândia.  A Autoridade do Turismo da Suazilândia encontra-
se actualmente a implementar uma iniciativa nacional de turismo 
comunitário com base nas lições aprendidas com a comunidade 
Shewula.  A criação de uma reserva natural comunitária e alojamento 
ecológico pode ser facilmente replicada em muitas outras comunidades 
na Suazilândia, assim como na África Austral.  O que poderá ser menos 
fácil de replicar são alguns elementos intangíveis de sucesso, incluindo 
um líder empenhado, o apoio de reservas vizinhas, o apoio comunitário 
e um director de acampamento energético e altamente competente.

A Conservação do Lubombo, através do Programa Ecológico do 
Lubombo, tem procurado replicar o modelo Shewula nas comunidades 
Lubombo na Suazilândia.  Esta iniciativa impulsionou a criação do 
programa Trilhos Ecológicos do Lubombo, que tem desde então 
sido adoptado pelo Programa Trilateral de Áreas Transfronteiriças 
de Conservação como um veículo de promoção de iniciativas de 
conservação e ecoturismo na região.  A marca Lubombo Eco Products 

Sustentabilidade e Replicação 
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(Produtos Ecológicos de Lubombo) foi lançada para impulsionar o 
desenvolvimento e comercialização de produtos locais.  O Programa 
Ecológico do Lubombo tem apoiado o estabelecimento de três 
iniciativas comunitárias adicionais de conservação na região.  A 
replicação do modelo Shewula foi conseguida com o apoio do Critical 
Ecosystem Partnership Fund (CEPF) (Fundo de Parceria de Ecossistemas 
Críticos) e pela COSPE, uma ONG italiana de desenvolvimento.

PARCEIROS
Capital de arranque para estabelecer o Acampamento de Montanha 
Shewula foi disponibilizado pelo Department for International 
Development (DFID) (Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional do Reino Unido).  O COSPE disponibilizou formação 
sobre agricultura de conservação e gestão de empresas aos membros 
da comunidade.  Desde 2001, a Universidade Truro-Penwith, no Reino 
Unido, financiou a educação de órfãos de VIH/SIDA e de outras crianças 
vulneráveis em Shewula.  A World Vision financiou as famílias vulneráveis 
com sementes grátis e fertilizante, e tem financiado projectos de 
furos, latrinas e casas-de-banho para reduzir a incidência de doenças 
transmitidas pela água na comunidade Shewula.  O Quest Overseas 
financiou a introdução de seis girafas; eventualmente destinadas para 

introdução na Reserva Natural Shewula, as girafas residem actualmente 
na Reserva Mbuluzi e poderão movimentar-se na Reserva Shewula 
logo que a área esteja vedada.  Voluntários do Inspire Worldwide 
ajudaram a construir uma biblioteca na Escola Primária de Shewula e 
realizaram um dia de educação ambiental para estudantes; voluntários 
do Quest4Change providenciaram formação de computadores para os 
membros do Shewula Orphan Trust para melhorar a recolha de dados 
sobre crianças vulneráveis e construiram cozinhas e jardins nas escolas 
primárias e secundárias de Shewula.  A Universidade da Suazilândia 
associou-se a Shewula para monitorizar e conservar os exemplares de 
chibaha que restam na reserva e para ajudar à sua propagação no viveiro 
comunitário. O pessoal da Conservação do Lubombo, nomeadamente 
da vizinha Reserva de Caça de Mbuluzi e da Reserva Natural de 
Mlawula, forneceram apoio e orientação à comunidade relativamente à 
administração da Reserva Natural Comunitária de Shewula.  A Autoridade 
do Turismo da Suazilândia promove o Acampamento de Montanha 
Shewula através do seu sítio da internet, de materiais promocionais 
e sinalização rodoviária.   Financiamento do Møre Folkehøgkule da 
Noruega tem permitido ao Shewula Trust apoiar um número de famílias 
carenciadas e vulneráveis da comunidade.  Contribuições individuais 
dos visitantes do Acampamento de Montanha Shewula têm apoiado a 
infraestrutura comunitária e a educação dos jovens em Shewula.

“Muitas outras iniciativas comunitárias no país, tais como a Swaziland Tourism Authority 
(STA) (Autoridade do Turismo da Suazilândia), têm sido influenciadas pela lição aprendida 

através da iniciativa Shewula Trust.” 
Shewula Trust
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REFERÊNCIAS ADICIONAIS 
 ■ Sítio da internet do Acampamento de Montanha Shewula: http://www.shewulacamp.org/

 ■ Swaziland’s fifth national report to the Convention on Biological Diversity (Quinto relatório nacional da Suazilândia para a Convenção sobre 
Diversidade Biológica): https://www.cbd.int/doc/world/sz/sz-nr-05-en.pdf

 ■ Baseline compilation report, Kingdom of Swaziland: Strengthening the national protected areas system of Swaziland (UNDP/GEF) (Relatório 
de compilação de referência, Reino da Suazilândia: Fortalecendo o sistema nacional de áreas protegidas da Suazilândia (PNUD/FMA) : 
http://www.sz.undp.org/content/dam/swaziland/docs/publications/UNDP_SZ_Environment__Baseline_Compilation_Report.pdf

 ■ Swaziland’s national biodiversity strategy and action plan (2001) (Estratégia nacional de biodiversidade e plano de acção da Suazilândia 
(2001)): http://www.bipindicators.net/LinkClick.aspx?fileticket=Kve48ldr8fY%3D&tabid=178)
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