Duna Lodge (Moçambique)

Duna Lodge é um pequeno complexo de cabanas em diferentes formatos e tamanhos na
praia de Guinjata, considerada pelo New York Times como uma das melhores praias do
mundo pela sua extraordinária naturalidade. Aqui concentrámos os nossos esforços na
defesa da biodiversidade marinha e costeira.
Estamos empenhados em trabalhar com as autoridades locais e agências de cooperação
internacional para promover o desenvolvimento local da população através da promoção
do turismo natural sustentável, para o qual a equipa da Duna trabalha em estreita
colaboração com várias associações e fundações, tanto locais como internacionais.
Lutamos com eles e ao seu lado para alcançar um desenvolvimento sustentável nesta
zona empobrecida de África, com base na promoção do turismo de natureza e na defesa
da biodiversidade do oceano.

Para este fim, temos uma plataforma de observação e vigilância de baleias que é
partilhada com a autoridade marítima e que ajuda a prevenir a caça de tartarugas
marinhas, a pilhagem dos seus ninhos e a morte de golfinhos jovens e de raias manta em
redes ilegais. Desta forma, ajudamos a preservar a extraordinária naturalidade desta baía
e a gerar emprego para os jovens pescadores.

Na construção do Duna, colocamo-nos o desafio de utilizar sempre materiais locais,
respeitando cuidadosamente as dunas e não cortando um único coqueiro para dar lugar
às construções, evitando o uso de fundações e respeitando as formas naturais das
Dunas.
Os postes são "cimbiris", uma madeira extraordinariamente densa e resistente que é a
base da maioria das construções tradicionais em Moçambique. Para as paredes e
telhados das casas, o "makute", as folhas secas e entrançadas dos coqueiros, são
utilizadas em várias formas para formar paredes e telhados.
Com estes elementos e unindo os paus, podem ser construídas grandes estruturas,
apoiadas em postes enterrados na areia. Desta forma, as casas são criadas como
"palafitos" com chão de madeira, evitando o uso de fundações e respeitando as formas
naturais das Dunas.

