
A m
iss

ão
 da

 W
W

F é
 pr

ev
en

ir a
 de

gr
ad

aç
ão

 do
 am

bie
nt

e n
at

ur
al 

da
 Te

rra
 e 

co
ns

tru
ir u

m
 fu

tu
ro

 em
 qu

e o
s H

um
an

os
 vi

va
m

 em
 ha

rm
on

ia 
co

m
 a 

Na
tu

re
za

.

Reserva do Lago 
Niassa

Background: 

A necessidade de preservação da condição impecável do Lago Niassa 
e a recomendação de criação de uma área de conservação para um 
melhor aproveitamento do potencial turístico existente, esta preco-
nizada no PEP-2017 e no Plano de Desenvolvimento do Turismo do 
Niassa (PDTN – 2005).

Numa primeira fase e como resultado de vários processos foi assi-
nado um contrato com a NATHAN ASSOCIATES INC, para desenhar 
um programa para o desenvolvimento do turismo para o norte de 
Moçambique (Niassa, Cabo-Delgado e Nampula) tendo o mesmo sido 
aprovado pelo Conselho de Ministros em Agosto de 2006.

O estabelecimento da Reserva do Lago Niassa é um projecto do Go-
verno Moçambicano (no âmbito do acordo com a USAID) e é facilita-
do pelo WWF, cujo objectivo é o da redução da pobreza através da 
preservação do ambiente que protegerá o único ecossistema existen-
te no mundo e habitats que somente ocorrem no Lago Niassa.

Este é um projecto ainda em criação e reflecte a missão e políticas 
de conservação do WWF, que se deduz no fortalecimento e melho-
ria da capacidade de gestão dos recursos naturais pelas instituições e 

comunidades locais, e estabelecer condições que permitam a trans-
ferência do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra e gestão da 
mesma. Com base nos últimos desenvolvimentos, resultantes dos tra-
balhos conjunto que estão a ser levados a cabo pelo WWF, o governo 
e comunidades locais, a Reserva será declarada antes de Dezembro 
de 2010.

Objectivos
Criação de uma nova área protegida, dentro e em volta do Lago •	
Niassa, que irá contribuir para a conservação da diversidade, 
abundância e integridade ecológica dos recursos físicos e bioló-
gicos do lago de modo a que estes possam ser desfrutados e uti-
lizados de forma produtiva pelas gerações presentes e futuras;

Desenvolvimento de esquemas de monitoria ao nível das vilas •	
para a sobrepesca, desmatamento e erosão, assim como desen-
volvimento de estratégias de mitigação;

Melhorar a capacidade da comunidade tanto de homens como •	
de mulheres para o uso e gestão dos Recursos do Lago de ma-
neira sustentável, em coordenação com as autoridades compe-
tentes.



Contactos:
WWF Mozambique Country Office
Rua Macombe Macossa N. 213 (Ex rua Dom Joao IV) 
Sommerschield, P.O.Box: 4560
E-mail: wwfmozambique@wwf.org.mz

Tel: + 258 21483121 •	
Fax: + 258 21490970•	

Mais contactos:
http:// www.wwf.org.mz
Maputo-Mozambique

Coordenador do projecto do Lago Niassa
Geraldo Paulo Chizango: 
gchizango@wwf.org.mz 

Breve história do Lago Niassa
Como reflexo do sucesso continuo na gestão de recursos natu-
rais no Lago Niassa, as comunidades locais estão a começar a 
desfrutar da sua natureza de forma sustentável: a rica biodiver-
sidade do lago.

Durante muito tempo, um dos maiores problemas das comu-
nidades locais que vivem em volta do Lago Niassa foi o uso de 
redes de pesca impróprias, que destruíam o habitat natural do 
lago e não deixavam peixes pequenos. Estas redes de malha fina 
eram bastante promovidas por pescadores estrangeiros que 
costumavam ir pescar nas águas do lago sem qualquer permis-
são. As comunidades locais eram muito dependentes destes e 
das suas técnicas, uma vez que não existiam outras opções em 
termos de artes de pesca.

Durante as consultas junto as comunidades e a preparação do 
Plano de Gestão da Reserva do Lago Niassa, foi encarecidamen-
te pedido ao WWF que alterasse esta situação. 

Um outro problema era a pesca de arrasto de praia; este método 
de pesca com grandes redes de malha fina ao longo da praia 
era considerado como sendo altamente nocivo ao habitat pelo 
facto de não ser selectivo. Contribuiu para a redução dos stocks 
de peixe. Após extenso trabalho de campo com as comunidades 
e autoridades locais, o WWF conseguiu facilitar a criação de CCP 
(Conselhos Comunitários de Pescas) locais. Estes Conselhos as-
sumem agora o controlo de todas as actividades pesqueiras no 
lago. Existem agora agentes comunitários que velam pelo cum-
primento da lei e há também acesso as redes de pesca recomen-
dadas (3”, 3 ½” até mesmo 5”). A qualidade e tamanho da cap-
tura aumentaram consideravelmente, sendo que anteriormente 
com as redes de malha fina os pescadores costumavam capturar 
peixes entre os 5 a 7cm. Hoje em dia eles podem pescar peixes 
com tamanhos entre os 15 a 20cm; este representa um aumento 
superior a 100% no tamanho e, obviamente, na qualidade.

as pescas também desenvolveram o seu próprio programa que é 
complementado com mais 3 barcos e igual número de motores;

Desenvolvimento de esquemas de monitoria ao nível das vilas para •	
a sobrepesca, desmatamento e erosão, assim como desenvolvi-
mento de estratégias de mitigação;

Criação de um diálogo em dois sentidos sobre a gestão ao nível Dis-•	
trital: houve uma boa participação da vila neste diálogo;

Todas as comunidades afectadas nomearam um fiscal. 90% destes •	
fiscais concluíram a formação de Fiscais e foram confirmados nos 
seus postos.

Actividades desenvolvidas

Promoção da criação de 11 conselhos de co-gestão de pescadores •	
em Ngolongue, Ngala, Mchepa, Meluluca-sede e Lussefa localizado 
na região Sul da área proposta da reserva;

Até o momento, 23 fiscais comunitários foram formados e estão •	
a trabalhar com o SDAE. O projecto continua a apoiar o fortaleci-
mento institucional dos distritos e apoia a sua gestão dos agentes 
da autoridade;

As actividades de pesca ilegal estão a deixar as zonas comunitárias, •	
que estão envolvidas no projecto, sendo este um sinal da sensibili-
zação das comunidades e dos esforços para a redução das activida-
des ilegais dentro das suas próprias áreas;

Em Junho de 2010, um total de 35 pescadores foram formados pelo •	
departamento de pescas no que diz respeito a nova lei de águas 
e outros instrumentos legislativos que visam a melhoria da gestão 
das pescas ao nível da comunidade;

Foi iniciado um novo programa de desenvolvimento de meios de •	
subsistência que irá servir para estimular uma boa cooperação entre 
CCP/associações e dar alternativas para a pesca apeada, ou partir da 
costa, em particular durante o período de defeso (período reprodu-
tivo do peixe). Já foram adquiridos três motores e neste momento 
estão a ser construídos barcos. Devido a esta iniciativa do projecto, 


