
ILHAS PRIMEIRAS E SEGUNDAS – MAR É VIDA 

 
 

Uma nova fase de desenvolvimento para esta Área de Protecção  

Ambiental - APAIPS 

Decorreu na semana de 28 a 31 de Janeiro de 2019, um encontro sobre a Área de 
Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas (APAIPS).  

Facilitado pelo WWF, estiveram presentes neste encontro de carácter técnico, 
representantes da ANAC, do WWF Moçambique, do WWF Estados Unidos e do 
WWF Alemanha, dos parceiros OPHAVELA e AENA, Organizações locais da 
Sociedade Civil baseadas em Nampula, do Instituto de Investigação Pesqueira, 
DIPOL, do MIMAIP,  da BIOFUND e do CTV, entre outros.  

O encontro versou sobre um projecto que agora se inicia, intitulado “Proteger a 
APAIPS”, co-financiado pelo Blue Action Fund (BAF – um Fundo Alemão que aloca 
financiamento à realização de actividades em Actividades Marinhas de 
Conservação, a partir da apresentação de propostas competitivas que têm contudo 
que responder a um forte envolvimento comunitário e à busca de soluções para 
melhorar os meios de vida da população local), através do WWF Alemanha. 



O projecto que é ainda financiado pelo WWF Estados Unidos, WWF Alemanha e 
pelo WWF Moçambique, foi desenhado pelo WWF numa parceria com a AENA e a 
OPHAVELA e em estreita consulta com as entidades relevantes do Estado, para 
reverter a degradação dos ecossistemas costeiros e marinhos e o declíneo dos 
recursos pesqueiros na região da APAIPS e para melhorar a gestão participativa 
naquela área de Protecção Ambiental, asim como melhorar os meios de vida das 
comunidades costeiras de APAIPS. 

Esta reunião de parceiros implementadores visou alcançar uma melhor 
compreensão dos objectivos do projecto, fazer alguns ajustes de actualização e 
clarificar as funções e responsabilidades de cada um dos intervenientes ao longo 
dos quatro anos da sua duração. Foram também abordadas as questões que têm a 
ver com as regras de gestão financeira a seguir, com os estudos ambientais e socias 
de base que têm que ser feitos para monitorar impactos do projecto, bem como a 
boa governação dos meios disponibilizados no geral.  O projecto conta com um 
orçamento de 3 milhões de Euros.  

As sessões de trabalho permitiram que a partir do documento base do projecto, se 
desse início à preparação de um plano de trabalho para os primeiros doze meses, 
bem assim como à consolidação de um Plano de Monitoria e Avaliação, que foram 
moldados por todos os intervenientes.  

Estas sessões de trabalho, seguiram-se a: 

• Apresentação da retrospectiva histórica de estabelecimento desta área de 
conservação. Recorde-se que o WWF tem estado a trabalhar nesta área, em 
colaboração com as autoridades locais desde 2002 e que conjuntamente 
com a CARE se formou a Aliança colaborativa, CARE – WWF, que permitiu 
alargar o programa de intervenção, sobretudo na área de meios de vida, 
entre 2008-2018; 
 

• Apresentação e debate sobre os Resultados obtidos e as lições aprendidas 
em todo o trabalho anteriormente realizado, particularmente nas 
actividades levadas a cabo com e pelas comunidades, de co-gestão dos 
santuários de corais e peixe, de estabelecimento de grupos de trabalho de 
agricultura de conservação e de crédito e poupança, entre outras 
actividades; 



 
• Apresentação e discussão sobre os objectivos do novo projecto, dos 

resultados previstos e das actividades a realizar para os alcançar. 
 

O projecto assenta sobre duas vertentes fundamentais:  

a. Uma que envolve acções visando apoiar o Estado no estabelecimento de 
uma Estrutura de Administração para a APAIPS; 
Cite-se por exemplo a contribuição para instalar um sistema de fiscalização, 
para proteger as Reservas Naturais Integrais e combater as práticas de pesca 
ilegal e a construção de 3 postos de fiscalização; 
 

b. A outra marcada por um conjunto de actividades típicas de uma organização 
de conservação e ambiente como é o caso do WWF, a citar: 

- A contribuição para o fortalecimento das Organizações Comunitárias de 
Gestão das Pescas, desde as associações de pescadores, aos CCP’s; 

- A contribuição para a melhoria da capacidade de co-Gestão da pesca 
artesanal e o apoio à gestão sustentável dos mangais por parte dessas e de 
outras Organizações Comunitárias de Base; 

- A consolidação das Áreas de Gestão Comunitária como é o caso dos 
santuários de corais e peixe. 

- O apoio às comunidades costeiras através da promoção de iniciativas que 
integrem as suas estratégias de subsistência, procurando assegurar a 
sustentabilidade do uso de recursos e melhores resultados, como no caso 
da agricultura de conservação. 

 

O projecto, sobretudo a sua segunda componente, continua a apostar em 3 
grandes pilares de intervenção: 

 

 



1. Ecossistemas Saudáveis e Meios de Vida Sustentáveis - que os recursos 
naturais sejam usados e geridos de forma mais eficiente, com menores 
impactos negativos no ambiente e na biodiversidade e resultados mais 
positivos para os pobres, estimulando a economia rural a transitar para 
meios de vida mais diversificados, sustentáveis e resilientes.  
 

2. Cidadãos Capacitados – que os mais pobres e mais vulneráveis, 
especialmente as mulheres, tomem decisões mais informadas sobre a 
gestão dos recursos naturais, se envolvam com actores públicos e 
privados e exijam responsabilidades quanto a políticas e decisões que 
afectem as suas vidas 

 
3. Políticas e Instituições – que constituam a fundação sobre a qual se 

constroem abordagens inovadoras para o crescimento económico 
equitativo enquanto se mantém um ecossistema saudável e se conserva 
a biodiversidade. 

 

O lançamento Oficial do projecto realizar-se-á ainda durante o primeiro trimestre 
do corrente ano, na Província de Nampula e Zambézia, ao longo dos quatro 
Distritos integrados na APAIPS. 

 

Desenvolvimento Histórico da APAIPS e Lições Aprendidas 

Em 2002 o WWF deu início a um processo de intervenção na região das Ilhas 
Primeiras e Segundas. Tudo começou com o levantamento de dados e colecta de 
informação que permitisse comprovar ser aquela, uma área de elevado valor de 
biodiversidade, merecedora de protecção. 

 

 



Composta por 10 ilhas e dois complexos de recifes de corais de grande importância 
biológica, possui uma planície costeira localizada entre 0-15 km para o interior ao 
longo de 205 km de costa e um conjunto de habitats sensíveis.  

Os Recifes de coral apresentam pelo menos 56 géneros de corais e 194 espécies de 
peixes de recife, as florestas de mangal, estendem-se por 57,000 ha com seis 
espécies de mangal e nos leitos de ervas marinhas, foram identificadas oito 
espécies de ervas marinhas.  

Encontram-se também nesta área cinco espécies de tartarugas marinhas - pelo 
menos uma delas nidifica nas ilhas - e ainda áreas de nidificação de aves marinhas. 

 



 “O que nós estamos ainda a sofrer é nas ilhas. Tem 
espécies proibidas que é a tartaruga. A própria 
tartaruga lá está a sofrer. Não há ninguém como 
guarnecer. Tinha muita tartaruga. Até apareciam 
aqui no estuário. Mas agora estão mal tratadas “ 
Serafim Mucupanh - Presidente da Associação de 
Pescadores de Larde. 

 

Os levantamentos iniciais realizados pelo WWF permitiram constatar ainda que 
nesta zona geográfica - as ilhas Primeiras na Província da Zambézia e as ilhas 
Segundas em Nampula, onde os distritos de Moma e Angoche estão entre os 
distritos costeiros de maior densidade populacional - se registavam elevados 
índices de pobreza, desnutrição e analfabetismo. Ainda em 2014 por exemplo, 60% 
da população vivia em extrema pobreza e uma em cada duas crianças sofriam de 
má nutrição (CARE Mozambique).  

A pesca, a agricultura (com uma baixa diversificação de culturas), a exploração do 
mangal e o comércio,  são as actividades economics principais em APAIPS.  

Ficou igualmente claro que as zonas coralíferas, os mangais e os estuários dos rios, 
asseguram uma riqueza de produtos pesqueiros que constituem a principal fonte 
proteica para cerca de 90% das famílias. 

Das 340,000 pessoas que actualmente vivem dentro dos limites da APAIPS, pelo 
menos 30,000 são pescadores artesanais, segundo o senso de 2007. 

 

“…. A área das ilhas Primeiras e Segundas dentro 
do Banco de Sofala, foi sempre  uma das áreas de 
maior produtividade de peixe, maior 
produtividade de camarão, maior produtividade 
de caranguejo …“ Cremildo Armando - biólogo 
marinho, WWF 



Foram várias as actividades que o WWF começou de imediato a desenvolver, entre 
estabelecer, treinar e equipar uma força de fiscais comunitários, até criar as 
condições para a gestão comunitária da floresta de Potone, uma floresta sagrada, 
e de santuários de coral onde a pesca era uma actividade vedada precisamente 
para se assegurar a protecção dos berçários de peixe e a sustentabilidade da cadeia 
reprodutiva.  

 

Estabelecimento da Aliança CARE - WWF 

Em 2008 estabeleceu-se a Aliança CARE – WWF. Quando a Aliança começou a 
trabalhar, as quantidades de peixe, avaliadas pelas capturas históricas, nas 
Primeiras e Segundas estavam em declínio. Os mangais, os recifes de corais e as 
tartarugas marinhas apresentavam índices inaceitáveis de utilização inadequada 
e/ou ilegal. A pressão pesqueira sem monitoria e supervisão, quer a nível da pesca 
industrial, quer a nível da pesca artesanal, bem como os efeitos das mudanças 
climáticas, estavam na origem das pressões constatadas (WWF Moçambique).   

 

“A actividade humana é a maior ameaça para os recursos marinhos. 
Entretanto a quantidade de população ao longo da costa tem vindo a 
aumentar. Consequentemente a pressão sobre os recursos pesqueiros tem 
vindo a aumentar” Cremildo Armando, Biólogo Marinho CARE – WWF. 

 “Quase todos nós vivemos da pesca. É difícil 
mas dá para seguir. Consegue sustentar 
muitas pessoas. Acredito que antes havia 
mais peixe. Agora há mais pescadores. Há 
pescadores que saem de Nacala Porto, Ilha 
de Moçambique, Mongicual. Usam aquele 
tipo de rede que arrasta todo o peixe, 
prejudica-nos. Tentamos falar com eles. Mas 
dizer que não pode fazer isso se é a base da 
alimentação? É difícil. Porque estamos a 
ficar sem peixe então é preciso proteger” 

Abdul Assane, pescador Angoche 



 

  

Face à dimensão dos desafios enfrentados em tão vasta área, deu-se início, com 
esta parceria, a uma fase mais ambiciosa de implementação de projectos 
diversificados de apoio às comunidades locais, com o intuito de garantir direitos 
seguros sobre a terra com o registo de títulos comunitários, reduzir os riscos de 
desastres, responder a questões de género e nutrição, dando particular atenção às 
necessidades das raparigas adolescentes e das mulheres.  

A visão da Aliança CARE – WWF era a de que os ecosistemas marinhos e terrestres 
se mostrassem saudáveis de modo a que as comunidades mais pobres, que deles 
dependem pudessem usufruir de mais opções e melhor qualidade de vida e ainda 
que participassem activamente na governação dos recursos para que os mesmos 
beneficiassem as gerações presentes e futuras.  

 

Fiscalização 

Ao longo dos anos, numa fase inicial o WWF e posteriormente a Aliança, 
experimentaram duas estruturas diferentes de incentivos para prestar apoio aos 
fiscais comunitários e aos monitores, tendo cada um deles enfrentado os seus 
próprios desafios. 

Uma força de fiscais comunitários foi selecionada e treinada e até 2012, recebeu 
apoio em uniformes, material de campanha, e um subsídio nominal como 
compensação pelo tempo que retiravam à produção dos seus meios de vida e que 
disponibilizavam para proteger as ilhas do abate ilegal de tartarugas e outras 
formas de pressão sobre a biodiversidade crítica. 



Os fiscais comunitários nunca foram funcionários do WWF ou da Aliança e foram 
sempre pagos por via das Associações de pescadores. Apesar das explicações 
providenciadas criou-se a expectativa quer por parte dos participantes, quer por 
parte das entidades locais, que o pagamento a realizar deveria incluir todos os 
benefícios previstos na Lei que regula os funcionários do Estado nesta área de 
actividade.  

Em 2012, após a designação 
official da APAIPS, a Aliança 
deixou de ter meios para 
continuar a suportar este 
sistema de fiscalização, 
também em reconhecimento e 
na expectativa de que o Estado 
se encarregasse do que é visto 
como uma componente da 
responsabilidade pública de 

gestão de uma área de conservação, com os seus requesitos e regulamentos.  

Este projecto prevê estabelecer de novo uma força de “guardiões comunitários do 
mar”, mas procurará investir tempo e recursos para que instituições inovadoras 
organizativas e de incentivos, a desenhar conjuntamente com as comunidades 
locais, sejam as apropriadas para supervisar as áreas de conservação comunitária.  

Comités Comunitários de Gestão de Recursos Naturais (CCGRN), Sistema de 
Monitoria Orientado para a Gestão (SMOG) e Grupos de Crédito e Poupança 
(GCP). 

A Aliança constatou que aos cidadãos residentes na costa perto do arquipélago das 
Primeiras e Segundas, havia históricamente faltado autoridade legal para gerir 
áreas de regeneração dos recursos de peixe.  

Entre 2008 e 2016, a Aliança apoiou a consolidação dos CCGRN já existentes ou a 
criação de novos comités e capacitou os seus membros para uma gestão mais 
sustentável das pescas, dos mangais e das florestas costeiras de Miombo. 

 



Prestou assistência, entre 2010 e 
2016, aos 3 santuários de corais 
e peixe, onde a pesca não é 
permitida, geridos pelos CCGRN, 
que se estima, beneficiaram 
quase 25.000 pessoas. 

Também se deu início a um 
Sistema Participativo de 
Monitoria Orientado para a 
Gestão (SMOG), para monitorar 
as capturas de peixe, incluindo a 
actividade ilegal, na região. 

 

 

 
 

Foram de igual modo criados quase 300 Grupos de Poupança e Crédito o que 
possibilitou que as mulheres dessem início a pequenos negócios e melhorassem a 
economia familiar, nomeadamente a segurança alimentar dos seus agregados. 

 

Grupos de Poupança e Crédito 

Em 2018, as mulheres que participaram em grupos focais de discussão, citaram as 
Associações de Poupança e Crédito, e em menor escala os campos agrícolas de 
exemplificação como sendo as intervenções da Aliança que mais contribuíram para 
melhorar o seu bem-estar. 

Na realidade, conclui-se que os Grupos de Poupança e Crédito, implementados pela 
Aliança minoraram para metade a diferença entre mulheres e homens, no acesso 
ao crédito.  Depois de três anos, as mulheres eram 7,5 vezes mais capazes de ter 
acesso a crédito e muitas famílias estavam a investir na educação das crianças em 
cinco vezes mais.  



Mas o facto de as mulheres terem mais acesso a crédito, não significou que elas 
tenham optado por obter empréstimos. Muitas mulheres nos grupos focais, 
reportaram que não solicitaram empréstimos porque receavam não ter a 
capacidade de pagar a dívida. 

 A Ophavela, parceiro que esteve envolvido na implementação de 
muitas destas actividades também mencionou que a rápida 

inflacção do Metical experimentada em 2016 significou que o dinheiro das pessoas 
passou a valer menos quando o obtiveram a partir das seus grupos de poupanças 
do que quando o colocaram no sistema informalmente estabelecido.    

Dada a tendência das mulheres de se envolverem na poupança mas não 
necessáriamente em empréstimos, a inflacção pode afectar mais a participação das 
mulheres do que a dos homens.  

 

CCGRN e Incentivos 

No processo de debate para o registo das lições aprendidas, em todas as 
comunidades onde o WWF ou a Aliança prestaram apoio ao estabelecimento da 
gestão comunitária das pescas ou das florestas, emergiram questões relacionadas 
com incentivos. Os CCGRN, FGDs revelaram que os responsáveis pela 
implementação das regras de gestão comunitária, suportam um elevado preço 
comparativamente ao que beneficiam com o estabelecimento dos santuários ou 
reservas. 

Os membros dos Comités pouco ou nada receberam em termos de apoio ou 
compensação pelo tempo investido nos esforços de sensibilização ou nas patrulhas 
– nem botas, nem uniformes, nem qualquer compensação financeira contra o custo 
de oportunidade das suas estratégias de sobrevivência. Devido à escassez de 
tempo, trabalho e rendimento, as famílias que participaram nos Comités de 
CBNRM, reportaram com mais frequência que experimentaram insegurança 
alimentar e que não foram capazes de comprar novas roupas. 

Não é pois surpreendente que um ou dois anos depois da Aliança ter deixado de 
prestar apoio a algumas iniciativas de conservação comunitária, os CCGRN e as 
comunidades reportem que abandonaram a monitoria regular quanto às regras de 
pesca sustentável ou a que é especificamente feita nos santuários de corais e peixe. 



Os ganhos iniciais de conservação e os benefícios do seu desenvolvimento, 
perdem-se assim fácilmente. 

Nunca foi prometido aos membros do CCGRN que receberiam equipamento ou um 
subsídio pelo seu trabalho, mas deixaram claro nas suas intervenções, que seria 
insustentável retornar sem qualquer forma de compensação, ao que consideram 
contudo ser um trabalho valioso.  

 

AGRICULTURA DE CONSERVAÇÃO e Campos de Demonstração dos Produtores 

Mais de 110,000 pessoas beneficiaram indiretamente de algum modo dos serviços 
de extensão da agricultura de conservação, dos seus campos de demonstração e 
das formações de adaptação às mudanças climáticas.  

A Aliança criou cerca de 100 campos de demonstração oferecendo aos produtores 
a oportunidade de experimentar melhores práticas e técnicas agrícolas que 
melhoram a estabilidade e fertilidade dos solos e a absorção de água, diminuindo 
a taxa de infiltração de água para metade, ambas críticas para a resiliência das 
culturas, a variabilidade da precipitação que se vai tornando comum com as 
mudanças climáticas.  

 

 “Estamos na zona onde a actividade principal é a 
pesca a nível das comunidades, então como forma 
de reduzir a pressão sobre o mar, a agricultura vem 
como uma alternativa. A pressão era maior antes. 
Os recursos marinhos não tinham espaço para 
crescer, o que implicava a extinção de algumas 
espécies marinhas, mas a agricultura e outras 
actividades de subsistência que temos 
desenvolvido na zona do continente têm criado 
outros meios de vida. Em 2008 a Aliança CARE – 

WWF pensou em criar este casamento para garantir que no continente, como no 
mar, podem criar-se estas actividades de forma sustentável através das boas 
práticas que trazemos para as comunidades” Jorge Bosumane Oficial de 
Agricultura de Conservação ALIANÇA CARE – WWF. 



A adopção das práticas de agricultura de conservação, e as sementes melhoradas 
duplicaram os rendimentos agrícolas da mandioca. 

Em 2018, os agricultores que participaram nos grupos focais de discussão, 
reportaram que com o uso das novas práticas, mantiveram por maiores períodos 
de tempo a produtividade da terra, o que lhes permitiu permanecer nos mesmos 
lotes de terra por 4 a 5 anos de cada vez. 

“Ali nós ensinamo-nos e nas nossas machambas, 
onde cultivamos e os que passam por ali e vêm 
também lhes ensinamos. Quando vêm 
perguntam-nos Para ficar assim como se faz? E 
eu lhes digo – Não faça isso. Se fizeres fogo lá na 
machamba vais ficar prejudicado porque podes 
semear e não ter resultados e se continuar assim 
a terra fica infértil e perdes a produção e ali onde 
se cultivou bem cria um espanto nas pessoas 
quando vão para casa dizendo; Eh já viste como 

ele produziu? Quando nos ensinaram a agricultura de conservação, agora 
cultivamos no mesmo local porque é sempre fértil por 4 anos, 5 anos. Porque 
plantamos naquela terra o produto que melhor cresce lá. Percebemos que 
não há infertilidade mas sim produção. Os resultados são diferentes, agora 
já produzimos“  Rosa Saíde, agricultora, Larde. 

 

“Neste momento nós estamos a trabalhar com cerca de 3000 produtores 
directos e cerca de 10 000 beneficiários indirectos, numa gama de actividades 
que também engloba água e saneamento, saúde e nutrição e actividades de 
poupança e crédito. O que acontece é que a interconectividade que pode 
existir entre todas as actividades vai garantir que tenhamos um pacote 
completo em termos da conservação. Esses pacotes todos são treinados pela 
Aliança como forma de garantir a sustentabilidade das actividades que 
estamos a implementar” Jorge Bosumane Oficial de Agricultura de 
Conservação ALIANÇA CARE – WWF. 



 
 

Uma avaliação do Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas implementado 
pela CARE na região das P&S, constatou que os produtores se mostravam 66 vezes 
mais tendentes a usar práticas de agricultura de conservação adaptáveis ao clima, 
caso tivessem participado nos campos de demonstração.  

 

As famílias que participavam nessas machambas 
escola mostravam uma aptidão maior em 60% de 
nutrição adequada nas suas dietas, e duas vezes 
mais probabilidade de ter comida suficiente por 10 
meses, comparativamente a três anos antes, o que 
acrescentou 1,42 meses de segurança alimentar em 
média. São também duas vezes mais capazes de 
recuperar de choques alimentares, o que passará a 
ser mais comum à medida que as mudanças 
climáticas se acelerarem.  

 



É também interessante mencionar que a análise recente das lições aprendidas na 
experiência da Aliança CARE – WWF, revelou que os campos de demonstração 
agrícola e de negócios são mais eficazes do que se se limitarem apenas a práticas 
agrícolas sem a abordagem das questões de mercado.   

As percepções iniciais decorrentes das discussões em 2018, dos grupos focais nas 
Primeiras e Segundas, sugerem que a distância para os mercados pode ser uma 
variável que explica os níveis de bem-estar económico das comunidades, 
especialmente dos agricultores. 

Nas comunidades onde a Aliança implementou os campos agrícolas de 
experimentação, os participantes reportaram que o incremento dos rendimentos 
resultantes da aplicação de técnicas de agricultura de conservação nas suas 
próprias machambas terá contribuído para o aumento das vendas. Contudo, as 
comunidades sem acesso fácil aos mercados foram forçadas a vender os seus 
produtos através de intermediários a preços drasticamente mais baixos. Ou, 
porque os preços das mercadorias eram muito baixos nos anos mais recentes, as 
mulheres reportaram que preferiram guardar as suas culturas alimentares em vez 
de as vender por uma receita que lhes fazia falta mas que seria muito magra.   

 

A declaração da Área Ambiental das Primeiras e Segundas (APAIPS)  

Investindo em advocacia conjunta, a Aliança contribuiu para a decisão do Governo 
de Moçambique, de declarar por via do Decreto no. 42/2012 de 12 de Dezembro 
de 2012, a Área de Protecção Ambiental das Primeiras e Segundas.  

Trata-se da primeira Reserva Natural em Moçambique, a contemplar como parte 
da sua identidade, o uso local de recursos e a inclusão das comunidades locais na 
gestão, como uma aposta em ganhos na governação de recursos naturais, desde o 
início do estabelecimento da área, ou seja, um exemplo de uma designação legal 
única que vai para além do protecionismo estrito.  

“Tornar a população o dono daquele grande recurso natural que existe na 
região. Essa riqueza tem que ser usada de forma sustentável, para o seu uso 
não ser como um impedimento mas ser um uso que possa servir para as 
camadas vindouras”. Cantiflas Jerónimo, Director do SDAE de Moma. 



Ao Influenciar o processo de declaração da APAIPS, a Aliança desempenhou um 
papel apreciável tendente à criação de condições para a sustentabilidade dos meios 
de vida e para a conservação comunitária da biodiversidade em Moçambique. 
Através de encontros bilaterais com a ANAC, o MITADER, o Ministério da 
Agricultura, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, a Aliança foi ajustando 
a proposta de caso favorável à declaração da Área Protegida para responder às 
preocupações de cada uma das audiências envolvidas.  

A participação da CARE neste processo de advocacia foi importante pois contribuiu 
para convencer que uma nova abordagem à gestão de Áreas de Conservação, era 
possível.  

Num País em desenvolvimento, a legitimação da mensagem que o alívio à pobreza 
poderia ser alcançado através da proteção ambiental era crítica e a aproximação 
destas duas organizações – a CARE e o WWF – passou uma mensagem positiva que 
assegurou o apoio das várias entidades governativas à declaração. 
 

Advogando com Uma Voz Única 

Em 2013 e 2014, a Aliança CARE – WWF, em colaboração com o Instituto de 
Investigação pesqueira, conduziram um estudo de seguimento da eficácia dos 
santuários estabelecidos em 2010. Um Memorando de Entendimento guiou a co-
implementação da investigação sobre os efeitos biofísicos destas áreas pequenas 
localmente monitoradas, desde o desenho metodológico até à implementação das 
actividades de campo e à análise dos resultados. 



Três anos de investigação biológica confirmaram que apenas três anos depois, nos 
santuários geridos pelas comunidades, a riqueza de espécies de peixe triplicou e a 
abundância também aumentou nas zonas adjacentes onde a pesca era permitida.  

 

 
 

Comparativamente a outras abordagens de governação, os santuários de peixe, 
onde a pesca é vedada, receberam apoio substantivo dos pescadores em cerca de 
82%.  

O envolvimento na 
Investigação, não 
apenas com o IIP a 
nível nacional, mas 
também com os 
oficiais Distritais das 
pescas e cientistas dos 
EU, ajudou a elevar a 
relevância da 
abordagem dos 

santuários bem assim como a legitimidade dos resultados, aos olhos dos diversos 
intervenientes e partes interessadas.  
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Santuários de Coral e peixe, restauram rápidamente os efectivos e a diversidade de peixes e são 
convincentes para as comunidades.  



O trabalho colaborativo entre a Aliança e o Ministério do Mar, Águas Interiores e 
Pescas, produziu evidência que as zonas de gestão comunitária, localmente 
designadas como santuários, onde a pesca é permanentemente banida ou 
temporáriamente interditada, dependendo das espécies em questão e que 
funcionam como berçários de corais, peixe, e outras espécies, foi instrumental.  

Estava demonstrado, quer para as comunidades quer para o governo, que a 
conservação de base comunitária funciona.  

A confiança nas evidências obtidas permitiu assegurar a recomendação quanto ao 
estabelecimento dos santuários como uma de entre diversas áreas de gestão 
comunitária permitidas nas áreas protegidas. 

 

De igual maneira, o mesmo sistema de exploração lá 
ao nível do mar tem que carecer de uso de pesca 
selectiva, de respeito das zonas protegidas sendo 
conservadas pelas próprias comunidades, significa 
uma vitória, uma riqueza permanente que vai existir 
de forma sustentável para cada geração…” Cantiflas 
Jerónimo, Director do SDAE de Moma 

 

 

O Plano de Maneio 

A Aliança também colaborou com a ANAC no apoio à preparação do Plano de 
Maneio, um instrumento regulador do percurso administrativo e de gestão de uma 
área protegida.  

Tendo co-financiado a preparação do Plano de Maneio e contribuído 
significativamente para o desenho dos Termos de Referência, assegurou-se o 
recurso a toda a informação de qualidade disponível para se produzir o melhor 
documento possível. As contribuições e observações críticas da Aliança CARE-WWF 
ao Plano de Maneio garantiram a inclusão das necessárias provisões ao exercício 
da gestão comunitária. Inspirado na experiência acumulada, o Plano de Maneio 
contempla um plano de zoneamento que inclui:  



(a) Reservas Naturais Integrais, com o nível mais elevado de protecção onde 
não é permitida qualquer tipo de actividade extractiva de recursos.  

(b) Santuários, com o intuito de conservar uma espécie ou um conjunto de 
espécies importantes para o equilíbrio biológico e ecológico da região 
(baseados na conectividade entre o mangal e os recifes de coral).  

 Nos Santuários, não será permitido o uso de qualquer arte, quer sejam 
redes de pesca (arrasto ou emalhar), gaiolas ou armadilhas. 

(c) Áreas Formais de Conservação Comunitárias, geridas pelas comunidades 
locais e criadas para proteger a reprodução de espécies marinhas, com veda 
de extração de recursos ou zonas de actuação especial, como as de replantio 
de mangais, onde se aplicarão as regras específicas estabelecidas pelos 
CGRN e/ou os CCP’s.  

(d) Zonas de Investimento Turístico, onde podem ser emitidas licenças 
especiais para o desenvolvimento de actividades compatíveis com os 
objectivos da APAIPS, como é o caso do turismo 

(e)  Zonas de uso múltiplo  

 

Aprovado em Junho de 2017, e sendo válido até 2027, o Plano de Maneio define 
que “O modelo prioritário de gestão de actividades da Área de Protecção 
Ambiental é o da co-gestão, sempre que possível, de modo a que todas as partes 
interessadas possam desempenhar o seu papel”.  

As partes interessadas mais importantes são as autoridades administrativas, as 
comunidades e seus líderes nos respectivos distritos, os investidores operadores de 
pesca e mineração e as Organizações Intervenientes da Sociedade Civil.  

A ideia desta colaboração na gestão serve para que haja uma partilha de 
responsabilidades e de direitos. Todas as decisões de gestão deverão ser tomadas 
de forma participativa dando atenção aos interesses das partes envolvidas.  

A APAIPS está sob a tutela da ANAC, que é responsável por fazer a ligação com os 
restantes intervinientes ” 

 



Empoderar as Comunidades para a Co-Gestão 

No Plano de Co-Gestão da APAIPS, as comunidades locais constituem a força 
central e de vanguarda na gestão das áreas comunitárias dentro desta zona mais 
ampla, o que lhes permitirá assessorar a administração da área de conservação 
total. 

Por isso a Aliança se empenhou em reforçar os Comités de Gestão de Recursos 
Naturais e os Conselhos de Pesca Comunitários. 

“Quando a CARE-WWF formou Comités, tivemos 
quatro formações: Primeiro foi no ambiente, 
segundo foi no mangal, terceiro foi vacinação de 
galinhas, o quarto recente que é de engorda de 
caranguejo… aprendemos começamos a montar 
gaiolas. Este caranguejo depois de engordarmos é 
para negociar para benefício da própria 
comunidade. O nosso trabalho é de repovoar o 
mangal. É lá no mangal onde cresce o caranguejo, é no mangal onde cresce o 
peixe, é no mangal onde cresce o camarão. Não haver mangal não temos nada. 
Não temos produção. O mangal já está a crescer. Formamos muitos campos 
de repovoamento. Fizemos aconchegar as escolas, as mesquitas e igrejas, toda 
a comunidade daqui do bairro conhece desse assunto. Já sabe qual é a 
importância do mangal.” Arsénio Emílio, Presidente do Conselho de Gestão 
de Recursos Naturais – Moma. 

 

 

 

 

 

 

 



“Esse processo de política de repovoamento dos mangais é a mesma 
consciência de que os que estão a usar agora, porque há grande necessidade 
mas devem contar que os de camada vindoura devem encontrar aqueles 
recursos” Cantiflas Jerónimo, Director do SDAE de Moma 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora alguns grupos tivessem já sido estabelecidos préviamente, a Aliança foi 
instrumental no reforço da sua capacidade e níveis de organização, para que as  
suas vozes se elevassem e a sua participação activa acontecesse a níveis mais 
elevados de diálogo e de tomada de decisão.  

Em 2015, a Aliança suportou a criação da União das Associações de Pesca Artesanal. 
O Governo reconheceu a União e representantes das associações membros da 
União em Moma, Angoche, Pebane e Larde, puderam então com uma voz comum 
e representativa dos pescadores artesanais, comunicar com representantes do 
Ministério das Pescas em Nampula e Zambézia.  

Porque o quadro regulatório da APAIPS o permitia, a União advogou com sucesso 
a favor do estabelecimento de uma nova zona de santuário comunitário em 
Pebane. Organizações comunitárias de base menos poderosas haviam antes 
tentado fazer o mesmo sem sucesso, pelo que a União foi critica na remoção de 
obstáculos burocráticos ao estabelecimento das áreas de gestão comunitária. 



“O meu trabalho é o de mobilizar o pescador, 
sensibilizar o pescador, não utilizar artes 
nocivas, saber, conhecer as espécies 
proibidas para quando pescam aquela 
espécie poder devolver para o mar. Se vamos 
pescar de qualquer maneira amanhã, os 
nossos filhos, nossos netos, não hão-de ter 
sucessos….Quando estamos a pescar de 
qualquer maneira, arrastamos as relvas…. ”  
Serafim Mucupanhe. Presidente da 
Associação de Pescadores de Larde 

 

“Houve uma grande sensibilização das comunidades locais, através dos 
Comités de Gestão dos Recursos Naturais, através dos Conselhos 
Comunitários de Pesca e as comunidades foram assimilando essa mensagem. 
Se esse trabalho não continuar corremos o risco de colapso das capturas de 
peixe nesta zona. Não havendo peixe as pessoas vão começar a recorrer à 
floresta de mangal com maior pressão de corte de estacas para venda, lenha. 
Vão começar a olhar o mangal como o recurso para tudo… Cremildo 
Armando CARE-WWF.  

 

A distribuição Equitativa de Benefícios 

Prestar atenção à distribuição de benefícios, é outra lição retirada das discussões 
dos grupos focais. A distribuição dos custos e benefícios da conservação 
comunitária não tem sido sempre equitativamente distribuída – por exemplo, os 
que pescam fora das zonas protegidas de santuários comunitários não contribuem 
nada para a sua protecção, mas beneficiam na forma de mais peixe ou peixe de 
maior tamanho, comparativamente aos que participam regularmente na protecção 
do Santuário.  

A distribuição de benefícios nos CCGRN também se mostrou não equitativa. Uma 
história interessante é a de uma líder comunitária, carismática conservacionista: 



Como porta-voz de uma zona de gestão comunitária, viajou com o WWF para 
ensinar outros grupos sobre abordagens efetivas de conservação comunitária. 
Durante vários anos tem sido uma líder efectiva mas deixou o CCGRN no ano 
passado.  

Porquê? Os benefícios de que usufruiu, dadas as viagens que realizou, para treinar 
outros grupos, o telefone celular que recebeu para comunicar mais facilmente com 
o pessoal do WWF, geraram inveja entre os membros do mesmo grupo e deram 
origem a conflitos. Os outros membros do grupo, também estavam a trabalhar de 
forma comprometida, lutando por manter as suas famílias e sem receber os 
mesmos benefícios que ela recebia. Porque gostava de evitar conflitos, ela decidiu 
então que era melhor retirar-se e abster-se do seu papel de liderança continuando 
apenas a contribuir para a prosperidade da sua comunidade. 

A lição é a de que não prestar atenção à necessidade de uma distribuição equitativa 
de benefícios entre os intervenientes, pode minar os esforços de conservação. 

 Contudo, organizações como a AENA, tem a capacidade de proceder à 
análise da distribuição de benefícios entre grupos de pessoas. Esse é o 
ponto de partida para assegurar a participação e os benefícios daqueles 

que de outro modo poderão ser marginalizados.  

Os gráficos mostram que as mulheres (laranja) constituem menos do que 30% dos 
membros dos Comités Comunitários de Gestão de Recursos Naturais, comparado 
com 60% no caso dos Grupos de Poupança e Crédito e dos Campos de 
Experimentação agrícola.  

 

 

 

 

 

Este facto denota que a Aliança poderia ter tirado mais vantagem do expertise da 
CARE no alcance de uma participação mais equitativa das mulheres em iniciativas 
de conservação. 

Conservation CBOswomen men Development CBOs



Ambos os processos – quem participa numa intervenção - e os resultados – quem 
beneficia das intervenções, são importantes. Se por um lado, diminui a diferença 
de posse de bens desde 2008, após seis anos de intervenções de conservação e 
desenvolvimento, tendo as mulheres como alvo, as famílias lideradas por mulheres 
ainda têm um terço menos em bens do que as que são lideradas por homens. 
 

As Principais Ameaças e os Esforços de Sensibilização 

O facto de a APAIPS não ter tido até à data uma administração formal estabelecida, 
não tem contribuído para uma implementação mais eficaz da regulamentação 
existente e das recomendações do Plano de Maneio. Apenas recentemente foi 
nomeada pelo Estado a Administradora da APAIPS e o projecto que em finais do 
mês de Janeiro esteve em debate prevê prestar alguma assistência para o início do 
estabelecimento de uma administração. 

A APAIPS enfrenta ainda muitos desafios e ameaças. O trabalho anteriormente 
realizado pela CARE – WWF esteve muito concentrado em Angoche e menos em 
Moma e Pebane, dado o tamanho da área, as distâncias e a exiguidade de fundos. 

A Intensa pressão humana sobre os recursos naturais costeiros e marinhos, aliada 
a técnicas ilegais e nocivas de pesca, como o uso de redes mosquiteiras ou o 
desrespeito pelas vedas temporárias, a captura, comércio e consumo local de 
espécies marinhas em perigo de extinção, ameaçadas ou protegidas, a exploração 

de recursos nos corais das RNI’s 
definidas pelo Plano de Maneio da 
APAIPS, a pesca furtiva nas Áreas 
de Conservação Comunitárias 
(ACC’s), a presença de pescadores 
que migram de muitas outras 
regiões do País para ali pescar, o 
corte ilegal ou insustentável de 

Mangal, e os crescentes e potenciais impactos da industria extractiva de areias 
pesadas e gás, entre outras, no meio ambiente, são algumas das ameaças que se 
têm manifestado regularmente.  

 



A mensagem sobre o que não se pode fazer em qualquer zona marinha tem passado 
e é transmitida aos Comités Comunitários: actividades que envolvam a destruição 
ou quebra de corais, a pesca sobre ou em 
zona de recifes de coral, a pesca com 
SCUBA, explosivos e produtos químicos ou 
tóxicos, a apanha de espécies protegidas 
como a tartaruga ou a pesca de golfinhos, 
baleias ou raias, o uso de qualquer arte de 
pesca que toque e/ou danifique o tapete de 
ervas marinhas nos estuários e à volta das 
ilhas, o uso de redes de emalhar, com malha 
maior do que 12 centímetros para prevenir 
a captura acidental de megafauna, a pesca 
com rede mosquiteira, rede de sombra ou 
saco, lençol/pano, o corte de mangal para 
fins comerciais, a recolha de ovos de aves 
ou caça de aves aquáticas/costeiras.  

Apesar dos esforços, existem ainda vários desafios relacionados com a sobrepesca, 
o uso de artes de pesca nocivas, a pesca de espécies protegidas e a indústria 
extractiva entre outros. 

A Aliança, não pode enfrentar estes desafios apenas com os seus esforços. É crucial 
que se junte a este compromisso, o cometimento do Governo e do Sector Privado, 
para assegurar a protecção da Biodiversidade, garantindo um desenvolvimento 
sustentável das comunidades. 

“As pessoas entendem mas não é como se fosse o entender de uma música 
de um minuto para o outro. É necessário que esse acompanhamento 
continue a vários níveis, ao nível das comunidades, ao nível das Organizações 
da Sociedade Civil e mesmo ao nível do Governo. Ainda há um vazio, há uma 
ausência fundamental das autoridades do governo indicadas para fazer a 
gestão formal da APAIPS. É por isso que esta área de Protecção Ambiental 
seja menos conhecida. Então o papel chave é mesmo de melhoramento de 
conservação dos ecossistemas marinhos e as espécies que estão lá no mar. 
Esse é que é o papel fundamental. Porque isto é uma viagem, não é um 



destino. A viagem ainda estamos a fazer. Cremildo Armando, biólogo 
marinho, CARE-WWF. 

 

 

 

 


