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FAUNA

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

Mateus Mutemba empossado Director 
Geral das Áreas de Consrvação

O Primeiro- Ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, conferiu posse na sexta-feira, 16 de 
Março de 2018, ao Mateus José Mutemba, 
como Director Geral da Administração Na-
cional das Áreas de Conservação (ANAC), 
em substituição de Bartolomeu Soto que ocu-
pava o cargo desde 2014.

A nomeação de Mateus Mutemba acontece 
numa altura em que o Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural está a 
desencadear uma reforma estrutural no sec-
tor das áreas de conservação, do nível central 

ao local, com vista ao reforço da capacidade in-
stitucional, técnica e de recursos humanos à altu-
ra dos desafios actuais. 
No seu discurso, o Primeiro- Ministro disse que 
o empossado tem pela frente a tarefa de assegu-
rar a contínua melhoria da operacionalização do 
funcionamento da ANAC, através de  capaci-
tação de técnicos, ordenamento dos reassentam-
entos das populações que vivem no interior e ao 
redor das áreas de conservação, desenvolvimen-
to de infra-estruturas de gestão e de turismo nas 
áreas de conservação, assim como desencoraja-
mento da prática ilegal da actividade de miner-

ação, caça e a exploração florestal madeireira.
Segundo Carlos Agostinho do Rosário, o Governo 
moçambicano tem vindo a implementar acções 
e medidas de boa gestão dos recursos naturais e 
do ambiente, com o objectivo de assegurar um 
desenvolvimento económico sustentável do país e 
um futuro melhor para as futuras gerações.
Na ocasião, do Rosário exortou a sociedade a 
juntar-se aos esforços do Governo na protecção e 
preservação dos recursos naturais, aumentando a 
vigilância e denunciando práticas que destroem o 
meio ambiente, tais como a caça furtiva, desmata-
mento florestal e queimadas descontroladas.
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Sobre Mateus Mutemba
Mateus Muthemba é Mestre em Políticas 
Públicas, com especialização em Adminis-
tração de Desenvolvimento pela Australian 
National University, Pós Graduado em Ad-
ministração de Desenvolvimento pela mes-
ma Universidade e Licenciado em História 
pela Universidade Eduardo Mondlane.

Trabalhou, nos últimos 10 anos, no Parque 
Nacional da Gorongosa, onde exerceu as 
funções de Director de Desenvolvimento 
Humano (2008-2011) e de Administrador 
do Parque (2011- 2018).

Devido a sua liderança no trabalho de 
restauração do Parque Nacional da Goron-
gosa, Mateus Mutemba foi reconhecido 

como “Herói da Conservação do ano 2013, 
no 36o “International Wildlife Film Fes-
tival” realizado em Montana nos Estados 
Unidos da América.

Ainda no mesmo ano recebeu o “Prémio 
de Mérito da Organização Mundial para 
as Famílias” (WFO), em reconhecimen-
to do trabalho levado a cabo com as co-
munidades da zona tampão do Parque da 
Gorongosa.

Em Junho de 2017, Mateus Mutemba foi 
reconhecido como “National Geographic 
Emerging Explorer” pela National Geo-
graphic Society em Washingoton DC.

“Antes de terminar, gostaríamos de en-
dereçar palavras de apreço e de recon-
hecimento ao Director-Geral cessante, 
Bartolomeu Souto, pelo seu empenho 
e dedicação, o que contribuiu para o 
crescimento desta instituição. Notamos 
com satisfação progressos significativos 
registados no combate a caça furtiva, 
bem como no repovoamento faunístico 
das nossas áreas de conservação, como é 
o caso da Reserva Especial de Maputo.”

“Estamos esperançados que o 
recém-empossado, Mateus Mutem-
ba, irá responder aos desafios actuais 
desta instituição, tendo em conta a 
sua experiência profissional acumu-
lada, sobretudo na Administração do 
Parque Nacional de Gorongosa.” 

Primeiro- Ministro enaltece resulta-
dos alcançados pelo director cessante 

Primeiro-Ministro desafia Mutemba a 
responder aos desafios da ANAC

Excerto do discurso do Primeiro- Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário

Excerto do discurso do Primeiro- Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário

Mateus MutembaAntes de deixar a ANAC, Bartolomeu Soto, 
teve a oportunidade de se despedir dos técnic-
os da instituição, tendo agradecido a todos pelo 
empenho durante o período em que esteve a 
dirigir a ANAC e sobretudo na implementação 
de reformas que de forma gradual foram pro-
duzindo resultados que hoje são visíveis. 

 “Agora que saio da ANAC, sei que as trans-
locações dos animais continuarão, que as co-
munidades locais terão melhores projectos de 
geração de renda e que o valor equivalente aos 
20 por cento será crescente, sei também que 
os turistas e investidores afluirão às áreas de 
conservação, que os furtivos serão mais desen-
corajados pelos Fiscais, que o sistema de plani-
ficação da ANAC será usado como modelo por 
outras unidades orgânicas e que a gestão finan-
ceira e o “procurement” serão exemplares.” 

Bartolomeu Soto agradece o empenho dos técnicos da ANAC

O corte de bolo simboliza a despedida de 
Bartolomeu Soto do cargo de Director- Geral


