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Resumo Não-Técnico 

O Projecto 

Este Quadro de Processo preliminar (a seguir, PF) é preparado pela WCS no âmbito do projecto 
Building a Blue Future for Ecosystems and People on the East African Coast (o "Projecto"), uma 
vez que foi identificado o potencial de deslocação económica devido a restrições de acesso 
herdadas do Projecto.  

O objectivo global do Projecto é criar uma nova MPA de utilização sustentável na zona costeira 
dos distritos de Memba e Mossuril, na província de Nampula - abrangendo uma área de pelo 
menos 1 000 km2 e potencialmente 7 000 km2  - que inclui uma rede de zonas de pesca bem 
geridas pela comunidade (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização do projecto 

Esta linha costeira é muito importante para a biodiversidade, especialmente para os recifes de 
coral, ervas marinhas e mangais, e inclui também importantes manchas de floresta costeira. Tem 
sido identificada ao longo do tempo por diferentes iniciativas como uma área a necessitar de 
protecção. É também uma área que tem sido sobreexplorada. Alguns dos principais motores de 
ameaças nesta área incluem altas taxas de pobreza e falta de oportunidades para as 
comunidades locais.  

Há um número significativo de pessoas deslocadas no distrito de Memba, como resultado do 
conflito militar na parte norte da província de Cabo Delgado. Não existem Povos Indígenas/ 
Comunidades Locais Tradicionais da África Subsaariana Historicamente Mal Servidas na área do 
Projecto ou em Moçambique e, por conseguinte, nenhuma será potencialmente afectada pelo 
projecto. 

O projecto apoiará os CCP locais para melhorar a gestão das suas zonas de pesca geridas 
pela comunidade, a fim de promover uma utilização sustentável dos ecossistemas, contribuindo 
para aumentar o acesso aos alimentos e ao mesmo tempo melhorar a biodiversidade marinha. 
O projecto irá reforçar a biodiversidade prioritária e os serviços dos ecossistemas que 
contribuem para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resistência das comunidades locais 
aos impactos das alterações climáticas, promovendo a prevenção e adaptação eficazes, 
ajudando a protecção costeira e apoiando meios de subsistência baseados nos recursos, 
especialmente a pesca, e contribuindo para os objectivos nacionais de clima e conservação. 

Para atingir este objectivo, o presente projecto alcançará dois Resultados: 1) melhorar a 
resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima através de uma maior protecção e gestão; 
e 2) proporcionar uma maior resiliência e meios de subsistência melhorados às comunidades 
mais vulneráveis. 

A formulação do Projecto implica que apenas durante a fase de implementação, com base nos 
resultados de actividades substanciais de envolvimento das partes interessadas e de avaliações 
da biodiversidade, sócio-economia e vulnerabilidade climática, será definida a proposta do MPA, 
a componente de restauração/reabilitação ecológica de mangais baseada na comunidade e a 
componente de meios de subsistência resistentes e sustentáveis do clima. Nesta fase, vários 
aspectos do Projecto estão dependentes da linha de base inicial. Por conseguinte, as ferramentas 
de salvaguarda E&S, tal como a PF, a serem inicialmente preparadas antes da implementação 
do projecto, são preliminares e estão sujeitas a revisão/acrescentação ao longo do processo de 
implementação do projecto. 

  

O Quadro do Processo 

Como acima mencionado, este PF preliminar está preparado uma vez que foi identificado o 
potencial de deslocação económica devido a restrições de acesso herdadas do Projecto. A 
natureza preliminar deste PF deriva do facto de ter sido concebido antes do início do projecto. 
Durante a fase inicial do projecto, esta ferramenta preliminar será actualizada para um PF 
completo. 

Este Preliminary PF cobre os seguintes assuntos: 

● Antecedentes do projecto e Introdução ao PF;  

● Identificação e análise dos intervenientes no projecto e uma discussão das actividades de 
envolvimento dos intervenientes até à data. Esta secção também estabelece as formas 
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de envolvimento necessárias ao longo do desenvolvimento da PF para assegurar um 
processo participativo, e como documentar isto); 

● Quadro institucional e jurídico, incluindo uma análise das lacunas entre os requisitos 
estabelecidos pelas leis e regulamentos nacionais e os requisitos e melhores práticas 
internacionais; 

● Uma análise da informação secundária disponível sobre a Área do projecto, bem como os 
dados de base recolhidos durante qualquer recolha de dados primários, tais como 
inquéritos socioeconómicos; 

● Identificação dos impactos potenciais resultantes que poderiam resultar dos vários 
componentes do projecto e das medidas tomadas para evitar ou minimizar os impactos 
através da concepção do projecto; 

● Uma descrição das medidas de mitigação propostas, incluindo programas de 
subsistência, e os respectivos critérios de elegibilidade e quadro de direitos para os 
agregados familiares afectados, incluindo restrições de recursos a nível da comunidade; 

● Um esboço das disposições de implementação para a implementação das medidas e 
programas de mitigação identificados; 

● A abordagem que será utilizada para a monitorização e avaliação; 

● Um registo das várias iterações PF, e como as decisões de projecto irão orientar o 
conteúdo e o calendário de outras iterações (gestão da mudança).   

 

Envolvimento das partes interessadas 

O projecto foi concebido com base na base de uma consulta e participação informada das 
comunidades locais e dos restantes intervenientes sob requisitos específicos do BAF. De acordo 
com as nossas políticas e práticas, a WCS segue a abordagem baseada nos direitos humanos à 
conservação e à aplicação do consentimento livre, prévio e informado nos seus projectos.  Isto 
baseia-se nas disposições de direitos humanos do Artigo 27 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos e no Comentário Geral 23, parágrafo 27 do Comité de Direitos Humanos, que 
exige "medidas legais positivas de protecção e medidas para assegurar a participação efectiva 
dos membros das comunidades minoritárias nas decisões que os afectam". A WCS segue os 
comentários gerais de outros órgãos do Tratado de Direitos Humanos da ONU, bem como a 
orientação dos Relatores Especiais da ONU sobre Direitos Humanos e Ambiente, do Grupo de 
Trabalho de Peritos da ONU sobre Povos de Ascendência Africana, e do Relator Especial da 
ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, todos eles mencionando a importância do 
consentimento livre, prévio e informado tanto aos Povos Indígenas como às comunidades não 
indígenas.   

O envolvimento da comunidade será um elemento fundamental do projecto. O projecto aplicará 
activamente uma abordagem baseada na comunidade para construir a autonomia dos gestores 
comunitários locais dos recursos marinhos e fomentar as partes interessadas da comunidade 
como participantes activos na gestão melhorada da pesca em pequena escala (APGCs), co-
gestão do futuro MPA e actividades alternativas de subsistência baseadas nas cadeias de valor 
dos recursos marinhos, agricultura e outras possíveis actividades geradoras de rendimento. As 
mulheres e os grupos marginalizados serão activamente visados para a participação no projecto. 

Os potenciais interessados relevantes para o projecto foram identificados como parte da 
concepção do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas do projecto, e as actividades de 
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envolvimento das partes interessadas no terreno foram levadas a cabo em Novembro de 2020. 
Entre Novembro de 2020 e Agosto de 2021 a WCS engajou-se ainda mais com vários 
interessados a nível nacional e em Novembro de 2021 foi realizada uma nova visita de campo à 
área de estudo, onde foram contactados novos interessados 

A implementação do projecto será feita com base num forte envolvimento com as comunidades 
locais, autoridades e restantes partes interessadas. As metodologias de envolvimento planeadas 
incluem inquéritos (reuniões públicas com as comunidades, reuniões individuais ou de pequenos 
grupos com os principais grupos de partes interessadas e agências governamentais, 
questionários às famílias, incluindo o inquérito às necessidades básicas, inquéritos de bens, 
inquéritos via satélite e aéreos, inquéritos de percepção), seminários participativos (discussões 
de grupos focais, avaliações rurais participativas, inquéritos ao perfil das comunidades, 
cartografia da pobreza e vulnerabilidade, classificação da riqueza e outras formas de 
classificação para a tomada de decisões), negação (comités com membros sentados das 
comunidades afectadas, governo, e sociedade civil), materiais escritos (quadros de avisos / 
infocentros comunitários, boletins informativos / fichas de informação, FAQs), meios de 
comunicação social (rádio, imprensa escrita, meios de comunicação social), e métodos 
participativos (cartografia de recursos e mapas de aldeia, avaliação de género, avaliação de 
pesca). 

A identificação das partes interessadas será melhorada à medida que a linha de base for sendo 
desenvolvida e serão feitas consultas massivas. As actividades em curso de envolvimento das 
partes interessadas assegurarão que estas sejam mantidas informadas e tenham a oportunidade 
de continuar um diálogo construtivo sobre o Projecto e fornecer feedback, permitindo uma 
adaptação e melhoria regulares.  

A implementação de um Quadro de Processo externo de cima para baixo faz pouco sentido 
quando as restrições de acesso aos recursos naturais estão sob projectos de gestão de recursos 
naturais com base na comunidade, ou seja, quando a comunidade que utiliza os recursos decide 
colectivamente restringir o acesso a esses recursos e o projecto é conduzido pela comunidade. 
Dito isto, desenvolvemos este Quadro de Processo de acordo com o requisito do Fundo de Acção 
Azul para fornecer documentação contínua que estabelece que a comunidade está disposta a 
acolher o projecto e que qualquer tomada de decisão comunitária resultante do projecto utiliza 
um processo que é adequado e reflecte um consenso voluntário e informado, e que foram 
acordadas e postas em prática medidas apropriadas para mitigar os impactos adversos, se 
existirem, sobre os membros vulneráveis da comunidade. Neste ponto do projecto, e de acordo 
com as orientações internacionais de direitos humanos autorizadas referidas acima, a expectativa 
é que as comunidades locais sejam os principais decisores no que diz respeito ao acesso aos 
recursos dentro da parte do MPA que é normalmente utilizada pela comunidade. 

A WCS tem uma Política sobre Deslocação Humana e Modificação do Acesso aos Recursos para 
Atingir Objectivos de Conservação que orienta a nossa abordagem à Restrição do Acesso aos 
Recursos Naturais. 

A WCS tem também um Quadro de Processo para Restrições de Acesso que fornece um método 
passo a passo para avaliar as actividades do projecto, os benefícios e riscos para as 
comunidades dessas actividades e as potenciais restrições de acesso aos recursos seguidas de 
um plano de mitigação conforme necessário que recebe apoio da comunidade e tem uma clara 
designação de responsabilidade pela implementação.   

Durante a concepção do projecto, foram preliminarmente identificados os potenciais impactos das 
restrições de acesso e analisadas e incluídas no projecto medidas potenciais de mitigação. Este 
exercício terá de ser actualizado com base no compromisso acima descrito. 
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O pessoal da WCS receberá formação sobre um Processo de Mitigação de Restrições de Acesso 
que pode ser ajustado ao contexto social e cultural local se durante a fase inicial for determinado 
que são necessárias mudanças.  

Este Processo de Mitigação de Restrições de Acesso envolve um mínimo de três passos. A 
primeira WCS precisa de identificar as actividades potenciais para as quais o acesso restrito aos 
recursos naturais pode ocorrer. O pessoal da WCS determina então os potenciais benefícios e 
riscos do ponto de vista do pessoal. Em segundo lugar, a WCS consulta a comunidade sobre os 
seus benefícios ou riscos percebidos, dada a actividade e as potenciais restrições de acesso. 
Terceiro, caso existam grandes riscos não mitigados ou desacordos em relação aos potenciais 
riscos e benefícios, a WCS trabalhará com a comunidade usando a facilitação da construção de 
consensos para determinar a melhor solução para um processo de mitigação, designar os 
responsáveis para levar a cabo esse processo e continuar a trabalhar com as comunidades nos 
seus objectivos de gestão.  

As partes interessadas afectadas serão consultadas na segunda fase e terceira fase do processo 
de três fases.  Ser-lhes-á assegurada a participação, dados os objectivos claros do projecto de 
incorporar as comunidades locais em todos os processos de tomada de decisão.  Grupos 
vulneráveis como os pescadores migrantes são difíceis de seguir, mas continuaremos a construir 
relações com as partes interessadas locais para determinar possíveis vias de envolvimento com 
os pescadores migrantes. Através do processo de envolvimento das comunidades, clarificaremos 
os direitos e quaisquer direitos, bem como utilizaremos a facilitação da construção de consensos 
para chegar a uma resolução de mitigação favorável.  Como teremos tomado medidas para criar 
um mecanismo de reparação de queixas (GRM) e utilizar notificações públicas para comunicar 
sobre o GRM às comunidades locais, assumimos que as questões relativas ao enquadramento 
do processo, incluindo quaisquer abordagens social e culturalmente inadequadas, serão 
assinaladas pelos eleitores através do GRM ou de outras das muitas interacções planeadas com 
as comunidades locais.  

Todos os compromissos das partes interessadas serão registados, armazenados, e comunicados 
conforme requerido pela BAF. Todos os registos serão mantidos em formato digital, o que 
significa que quaisquer cópias impressas serão digitalizadas e armazenadas na nuvem web.  

Todos os questionários socioeconómicos serão realizados utilizando a aplicação Kobo Collect, 
que armazena automaticamente os dados recolhidos na nuvem web e pode ser facilmente 
acedida para análise e relatórios.  

As actas das reuniões, acordos e compromissos terão modelos específicos e uma vez 
preenchidos, estes serão organizados por localização e data e armazenados numa nuvem de 
localização protegida por palavra-passe. Estes serão fornecidos às comunidades em cópia 
impressa e estarão disponíveis aos interessados mediante pedido. Um ficheiro excel armazenado 
na nuvem web será utilizado como registador de dados para todas as actividades de envolvimento 
levadas a cabo no projecto, incluindo reuniões. Este ficheiro será modelado após o formato 
indicado nos formulários de envolvimento das partes interessadas do BAF.  

Todos os acordos alcançados, seja a nível comunitário ou com pessoas afectadas por projectos 
individuais, serão assinados por representantes do projecto e da comunidade. Quando as partes 
de um acordo (ou outro documento) são analfabetas, o Projecto adoptará medidas apropriadas 
para assegurar que a) os termos do acordo / documento sejam claramente explicados e 
compreendidos pela parte analfabeta, e b) a compreensão e o acordo da pessoa sejam 
claramente registados e testemunhados.  

Um acordo / registo de compromissos registará todos os compromissos e responsabilidades do 
Projecto, e de terceiros, tais como pessoas afectadas pelo projecto e agências governamentais. 
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O calendário / prazos de cumprimento dos acordos / compromissos e quaisquer condições 
associadas aos acordos / compromissos serão também claramente registados. 

A monitorização do cumprimento dos requisitos da ESMS será realizada pelo pessoal da WCS 
Moçambique designado para supervisionar a ESMS.  Esta pessoa irá rever a manutenção dos 
documentos ESMS numa base regular e reportaremos o progresso da ESMS ao BAF anualmente 
ou conforme necessário.   

Uma queixa é definida como uma questão, preocupação, problema ou reclamação (percebida ou 
real) que um indivíduo ou grupo comunitário quer que o bolseiro, o seu contratante ou o Fundo 
de Acção Azul trate e resolva. A WCS e os seus parceiros são responsáveis por implementar um 
mecanismo formal de queixa que pode ser acedido a qualquer momento pelo Fundo de Acção 
Azul. No caso de queixas graves ou que não possam ser resolvidas prontamente, a WCS 
informará o Fundo de Acção Azul dos detalhes. Além disso, o Fundo de Acção Azul mantém um 
canal de comunicação separado aberto aos intervenientes locais no caso de as questões não 
estarem a ser devidamente tratadas pela WCS e pelos seus parceiros. O próprio Mecanismo de 
Acção Azul está disponível no seu website. 

 

Quadro institucional e jurídico 

A PF incluiu uma avaliação do quadro institucional, detalhando as estruturas nacionais de 
governação relevantes para a localização do projecto e as várias agências governamentais e 
internacionais envolvidas, ou influenciando o projecto, directa ou indirectamente (a nível nacional, 
regional e local).   

Os aspectos chave do quadro institucional do Projecto a nível nacional derivam do processo 
através do qual a WCS, em parceria com o Ministério da Terra e do Ambiente (MTA), ajudou a 
identificar e mapear 29 KBAs, quatro dos quais são marinhos e nove são costeiros.  A WCS 
também trabalhou com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) na sua iniciativa 
de desenvolver uma estratégia de expansão do MPA, e apoiou o Instituto Nacional de 
Investigação Pesqueira (IIP) a estabelecer um grupo de coordenação intersectorial que irá apoiar 
a estratégia MPA do MIMAIP e fornecer contributos para o processo de ordenamento do espaço 
marinho. 

Juntamente com o IIP (e outros parceiros do projecto) a WCS seleccionou os distritos de Memba 
e Mossuril na Província de Nampula, na costa norte de Moçambique, para desenvolver o Projecto. 

As atribuições do IIP foram recentemente transferidas para uma nova entidade, o Instituto 
Oceanográfico de Moçambique (InOM). A proposta do MPA a ser desenvolvida no âmbito do 
Projecto será desenvolvida com o InOM, que a submeterá então à MTA, através da Autoridade 
Nacional para as Áreas de Conservação (ANAC) para aprovação.  

O quadro institucional a nível regional e local reflecte a estrutura administrativa na área do 
Projecto, que segue o modelo organizacional em vigor em Moçambique e se baseia na divisão 
em Províncias, Distritos, Postos Administrativos, Localidades e Aldeias. O papel das autoridades 
tradicionais é também relevante.  

Vários parceiros de conservação e agências de financiamento estão a implementar projectos 
semelhantes na região e são também uma componente importante do quadro institucional, uma 
vez que o envolvimento de organizações internacionais terá impacto nos padrões que devem ser 
seguidos no desenvolvimento do Projecto.  

Para garantir a plena coordenação com estas instituições, a WCS e os seus parceiros 
promoveram várias reuniões de discussão e desenvolveram uma matriz de coordenação que 
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pretende optimizar o trabalho a ser desenvolvido pelas diferentes instituições na região, 
maximizando os resultados do projecto. Estes parceiros serão membros do comité directivo do 
projecto:  

 

 

 

Foram identificadas as leis e regulamentos relevantes para o projecto que afectam a gestão de 
recursos, acesso e deslocamento e foram também consideradas as normas e orientações 
internacionais aplicáveis. 

O quadro jurídico moçambicano compreende requisitos significativos, mas foram identificadas 
lacunas entre a legislação nacional e as normas internacionais, levando a estratégias de 
identificação para colmatar tais lacunas. 

Recolha e análise de dados de base 

Segundo os dados do censo de 2017, a população combinada dos distritos de Memba e Mossuril 
conta mais de meio milhão de pessoas (328.460 habitantes (157.532 homens, 170.928 mulheres) 
em Memba e 174.641 habitantes (84.546 homens, 90.095 mulheres) em Mossuril). 

A maioria das pessoas nos distritos alvo são do grupo étnico Makua e a língua dominante é o 
Emakua. São a maioria da população e, portanto, constituem a maioria no governo local. As 
comunidades nos distritos alvo são predominantemente muçulmanas, embora existam minorias 
cristãs. De acordo com as autoridades locais, há população vinda de Cabo Delgado dos grupos 
étnicos Makonde e Mwani. Estima-se que existam cerca de 5 mil pessoas deslocadas no distrito 
de Memba, como resultado do conflito militar na parte norte da província de Cabo Delgado.  As 
autoridades locais relataram que a população que chega foi bem recebida pelas comunidades de 
acolhimento e que não foram relatados quaisquer conflitos. Nenhum Povo Indígena/África 
Subsaariana Comunidades Locais Tradicionais Historicamente Mal Servidas está presente na 
área do Projecto ou em Moçambique e, portanto, nenhuma será potencialmente afectada pelo 
projecto. 

A gestão da pesca costeira nestes distritos é em grande parte da responsabilidade dos Conselhos 
Comunitários de Pesca (CCP). Embora o apoio esteja a ser prestado por outros parceiros de 
conservação em ambos os distritos, a operacionalização adequada destas estruturas é ainda 
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insuficiente, muitos PCC não estão activos e várias áreas não dispõem de PCC (ou a área sob 
um PCC é demasiado grande para a sua capacidade). 

Em Novembro de 2020, a nossa equipa de campo visitou os sítios. Foi consultado um total de 
128 pessoas, incluindo 46 através de Entrevistas de Informadores Chave e 82 através de 
Discussões de Grupos de Centragem. Isto incluiu 32 mulheres e 96 homens. Entre Janeiro e 
Agosto de 2021 foram desenvolvidos contactos adicionais com as comunidades locais, 
autoridades e parceiros de conservação que trabalham no terreno. Em Dezembro de 2021 foi 
realizada outra visita de campo e foram consultadas 130 pessoas, incluindo 21 mulheres.  

Além da informação recolhida até ao momento, a avaliação de base permitirá recolher informação 
sobre lacunas de dados existentes após a revisão dos dados secundários existentes, obter uma 
lista preliminar de indicadores, identificar em pormenor os requisitos de informação chave e as 
metodologias apropriadas que serão utilizadas para recolher os dados. 

Um consultor especializado será responsável pela avaliação socioeconómica, que se baseará 
em inquéritos adaptados ao ambiente e cultura locais e, por conseguinte, será pilotado entre um 
subconjunto de indivíduos que vivem em aldeias próximas.  Além disso, será utilizada uma 
abordagem participativa para determinar o pacote de bens a serem incluídos no Inquérito de 
Necessividades Básicas.  A entrada na comunidade será feita através de PCCs e outros grupos 
com quem já temos relações no decurso do desenvolvimento do projecto.   

Serão utilizadas ferramentas de software especializadas para a recolha e análise dos dados. 

Todos os inquéritos e pesquisas que envolvam a recolha de dados de pessoas serão revistos 
pelo Conselho de Revisão Institucional da WCS dos EUA, registado a nível federal, para 
Investigação com Sujeitos Humanos. 

 

Identificação da avaliação e minimização dos impactos 

A área do projecto sofre de sobrepesca e sobreexploração dos ecossistemas que, na ausência 
de iniciativas de conservação como as incluídas no Projecto, conduzirão a um esgotamento dos 
recursos que reduzirá ainda mais as alternativas de subsistência das comunidades locais. 

O projecto não implicará a deslocação física de povos ou comunidades, mas haverá restrições 
de acesso devido ao desenvolvimento de um novo MPA. Contudo, o projecto foi concebido para 
mitigar, tanto quanto possível, os impactos potenciais devido às restrições de acesso. 

O projecto não afectará os pescadores a mais de 3 milhas náuticas da costa, uma vez que não 
se trata de uma zona de pesca artesanal. Portanto, as áreas potencialmente afectadas são i) a 
secção da futura MPA entre a linha costeira e os 3 nm em direcção ao mar e i) a secção terrestre 
da futura MPA. 

Os tipos de restrições de acesso previstas dentro da área de 3 nm e da zona costeira são os 
seguintes: 

● Perda permanente do acesso a algumas zonas de pesca 

● Perda temporária ou sazonal do acesso às áreas definidas como áreas temporárias de 
recuperação de recursos. 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão nas zonas onde serão criadas as zonas de 
pesca geridas pela comunidade; estas alterações podem ser permanentes, temporárias 
ou sazonais, dependendo do que os CCP, as comunidades e outras partes interessadas 
acordarem. 
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● Perda permanente do acesso ao abate de madeira ou produtos florestais não lenhosos 
(mangues e zonas florestais costeiras) nas zonas que são definidas no futuro plano de 
gestão de MPA como zonas de protecção total 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão dos recursos naturais em áreas definidas 
na secção terrestre do MPA como de utilização controlada; estas alterações podem ser 
permanentes, temporárias ou sazonais, dependendo do que os CCP, as comunidades e 
outras partes interessadas acordarem.  

O conceito APGC é intrínseco ao Projecto e será concebido, implementado e monitorizado 
através de um processo transparente que segue as normas internacionais de Livre 
Consentimento Prévio Informado (FPIC). De acordo com a abordagem do projecto, dentro das 
novas APGCs a serem implementadas com o apoio do projecto (dentro das 3 milhas náuticas da 
costa), as medidas de gestão que incluirão restrições de acesso serão voluntárias, tomadas por 
cada CCP que irá gerir as APGCs e ARRs dentro do projecto. Contudo, poderá haver pescadores 
que não concordarão com as decisões tomadas pelos membros do PCC. Para esses casos 
específicos, as restrições serão consideradas involuntárias. O mesmo se aplica aos pescadores 
migratórios. Não existem dados disponíveis dos parceiros locais (ou pelo menos estes não foram 
disponibilizados à equipa do projecto) sobre a percentagem média de pescadores que não 
concordaram com as restrições que foram criadas até agora na região. De acordo com a 
experiência dos parceiros do projecto no Norte de Moçambique, é possível que entre 30-40% dos 
pescadores possam não concordar com todas as decisões do PCC. As orientações de 
zoneamento e gestão da secção terrestre do futuro PCC serão também acordadas entre as 
comunidades locais, autoridades e restantes partes interessadas. Da mesma forma, é possível 
que alguns membros da comunidade não concordem com estas voluntariamente. Nesta fase, não 
é possível determinar quem poderá não estar de acordo. Isto será identificado durante os estudos 
de base, porque todos os processos de delimitação e zoneamento do MPA serão participativos e 
incluirão todas as partes interessadas relevantes. 

Os impactos esperados devido às restrições de acesso na área de projecto proposta foram 
identificados e avaliados em função dos princípios e critérios do BAF. Uma vez disponíveis os 
dados socioeconómicos de base, o ESMP e o PF serão revistos para validar o significado 
estimado dos impactos: 

● Impactos económicos, afectando: 

o Acesso a recursos (madeira, lenha, plantas medicinais, mangue, peixe e 
invertebrados); avaliado como de médio / baixo significado; 

o Zonas de pesca; avaliadas como de médio / baixo significado; 

o Acesso à área de agricultura de subsistência de Slash & burn; avaliado como de 
importância média;  

● Impactos nos recursos humanos, afectando as pessoas e comunidades afectadas":  

o Potenciais relações de género e empoderamento das mulheres; avaliado como 
significância média; 

● Impactos dos recursos sociais 

o Político-institucional, sistemas jurídicos e funcionalidade, incluindo uma maior 
pressão sobre a administração local existente e as estruturas tradicionais locais; 
avaliado como de importância média; 
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o Político-institucional, sistemas jurídicos e funcionalidade, incluindo uma maior 
pressão sobre as estruturas tradicionais locais existentes; avaliado como pouco 
significativo. 

Não são esperados impactos de grande significado. 

 

Prevenção e minimização 

Todo o projecto foi concebido de forma iterativa entre os parceiros do projecto, uma vez que os 
resultados do trabalho de campo e os contactos com os outros intervenientes relevantes foram 
conduzidos, nomeadamente autoridades nacionais, autoridades locais, comunidades locais, 
outros parceiros de conservação que trabalham na área e o Fundo de Acção Azul. Isto incluiu as 
medidas de mitigação que foram consideradas necessárias, tendo em conta os impactos 
potenciais que o projecto poderia criar. 

O projecto foi concebido seguindo as melhores práticas internacionais em termos de 
implementação da hierarquia de atenuação. A prevenção foi definida como a abordagem 
preferencial, seguida de acções de minimização para reduzir a intensidade, duração ou 
magnitude dos impactos. Se ainda se prevê a ocorrência de impactos, podem ser propostas 
acções de restauração ou compensação.  

Várias actividades previstas no âmbito do Projecto garantirão que os limites da MPA de utilização 
sustentável serão acordados pelos diferentes intervenientes, incluindo as comunidades, bem 
como o zoneamento da MPA e a definição das directrizes de gestão. Foi também definido desde 
o início do conceito do Projecto que uma nova MPA seria uma MPA de utilização sustentável. 
Isto minimizaria quaisquer impactos nas comunidades locais, uma vez que este tipo de área de 
conservação permite que as comunidades continuem a utilizar os recursos. Só precisa de ser de 
forma sustentada, o que na realidade é uma excelente medida para beneficiar as comunidades 
locais (impacto positivo) considerando que as próprias comunidades, tais como as autoridades 
locais, se queixam de que os recursos têm vindo a diminuir consideravelmente e são actualmente 
escassos. As actividades seguintes incluem subactividades que se enquadram neste pacote de 
mitigação: 

● Seminários participativos com comunidades, CCPs, governos locais e outros 
intervenientes chave para a) avaliar os actuais encerramentos de utilização de recursos 
com base na comunidade; e b) identificar e acordar objectivos para novos mangais, ervas 
marinhas e recifes de coral para protecção de acordo com o novo regulamento das 
pescas 

●  Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, cientistas, parceiros de 
conservação e comunidades locais para determinar os limites globais do MPA, redigir o 
plano preliminar de zoneamento e desenvolver as directrizes de gestão para o novo MPA 

● Em consulta com as comunidades e autoridades locais, preparar e apresentar uma 
proposta ao Governo nacional para a declaração de uma nova MPA de utilização 
sustentável com a necessária Avaliação do Impacto Ambiental e Social e cartografia da 
posse da terra 

Outras medidas de mitigação 

As actividades abaixo foram desenvolvidas com o objectivo de apoiar as comunidades locais na 
redução da pressão sobre o litoral e os ecossistemas locais, contribuindo simultaneamente para 
a melhoria da sua situação actual e de quaisquer impactos resultantes da criação do MPA, de 
modo a aumentar a sua resistência aos efeitos das alterações climáticas. Isto inclui as actividades 
abaixo indicadas das quais as comunidades beneficiarão financeiramente ou em termos de 
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equipamento (fogões economizadores de lenha) e também em termos de melhoria dos 
ecossistemas que fornecem os recursos que utilizam: 

● Conceber, implementar e monitorizar um projecto de restauração/reabilitação ecológica 
de manguezais com base comunitária com o restabelecimento do sistema hidrológico 

● Envolvimento de grupos comunitários na plantação de árvores de espécies não mangais 
para reduzir ainda mais a pressão das comunidades sobre os mangais (árvores para 
lenha, construção), melhorando ao mesmo tempo a fertilidade do solo (árvores 
leguminosas) e a nutrição comunitária (árvores de fruto) 

● Promoção de fogões economizadores de lenha entre as famílias de pescadores para 
reduzir a procura de lenha/carvão 

O projecto também apoiará as comunidades locais a estarem conscientes dos meios de 
subsistência alternativos que podem seleccionar e fornecer-lhes o know-how e, quando 
necessário, o apoio financeiro para iniciar as novas actividades que irão seleccionar. As novas 
práticas e actividades agrícolas em que serão treinadas, as Associações de Poupança e 
Empréstimos da Aldeia (VSLAs) que serão criadas e as empresas que serão apoiadas, mitigarão 
os impactos na comunidade como um todo e serão envidados esforços particulares para mitigar 
os impactos nas pessoas que serão particularmente afectadas por qualquer razão. Estes só serão 
possíveis de identificar durante a linha de base do projecto. As seguintes actividades foram 
desenvolvidas como medidas de atenuação (minimização e compensação): 

● Criação de Clubes de Subsistência (LCs) como plataformas de auto-sustento para os 
pescadores e suas famílias (com pelo menos 50% de participação das mulheres) 

● Apoiar cada LC e outros pequenos produtores a desenvolver pelo menos uma estratégia 
de subsistência e/ou novos negócios, o que diminui a pressão sobre os recursos marinhos 
- projectos comunitários baseados na natureza como fontes de rendimento alternativas à 
pesca (apoio ao desenvolvimento de planos de negócios, candidatura para a criação de 
empresas, mentoria empresarial e ligações de mercado) 

● Criação de Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e apoio aos grupos de 
poupança não-funcionais existentes 

● Apoio aos clubes de subsistência para adoptarem práticas agrícolas EbA e outras 
medidas para melhorar a sua segurança alimentar 

Foi dada especial atenção aos membros da comunidade que dependem directamente da pesca. 
Por conseguinte, as actividades listadas abaixo foram desenvolvidas para garantir que os 
pescadores locais terão direito a zonas de pesca específicas reconhecidas pelo governo e que 
poderão co-gerir, definindo as regras para utilizar essas zonas e patrulhá-las para evitar a sua 
utilização ilegal. Isto inclui a formação dos pescadores naquilo que necessitarão de saber para a 
sua implementação. As restantes actividades listadas abaixo fornecer-lhes-ão os instrumentos 
legais e o equipamento de que necessitarão para o efeito. Actividade 3.1.2.2. A atenuação 
descrita está incluída nas seguintes actividades. 

● Criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de zonas de pesca 
geridas pela comunidade (APGC) e zonas de recuperação de recursos (zonas sem take). 

● Legalização das novas áreas de pesca geridas pela Comunidade, e áreas de recuperação 
de recursos (RRA) de acordo com o novo regulamento das pescas. Esta actividade inclui 
também a melhoria/actualização do Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Memba e o 
desenvolvimento do Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Mossuril, com directrizes de 
gestão específicas por APGC. Isto irá abordar quaisquer questões herdadas que tenham 
resultado das restrições de acesso criadas pelo actual Plano de Gestão Distrital de 
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Memba.  Quaisquer impactos cumulativos destes planos de gestão serão considerados 
na implementação do projecto.   

● Fornecer sede e equipamento de monitorização/patrulha aos CCP 

Finalmente, foram também desenvolvidas medidas que resultam em benefícios financeiros para 
as comunidades, a fim de garantir que estas sejam compensadas por qualquer perda que possam 
ter com o estabelecimento do novo MPA. Estas incluem o desenvolvimento de um plano de 
sustentabilidade empresarial/financeira para gerar receitas para a conservação e melhoria dos 
meios de subsistência. Uma vez identificadas as pessoas potencialmente afectadas, este plano 
de sustentabilidade empresarial/financeira irá colocar um esforço adicional no sentido de garantir 
que se dirige a essas pessoas. Uma outra medida de mitigação que foi especificamente 
concebida para compensar qualquer perda potencial é a concepção e implementação de um 
plano piloto de gestão de compensação da biodiversidade associado à restauração de mangais 
que gere fundos para as comunidades. Ao restaurarem e protegerem os mangais, receberão 
financiamento, que compensará qualquer perda que venham a ter por não utilizarem o mangue. 
Esta actividade incluirá também as áreas de ervas marinhas e recifes de coral. Neste caso, os 
pescadores, através dos PCCs, receberão um pagamento financeiro se conseguirem 
determinados resultados de conservação protegendo estas áreas da pesca. Estas medidas de 
mitigação são: 

● Desenvolvimento de um plano de sustentabilidade empresarial/financeira para gerar 
receitas para a conservação e melhoria dos meios de subsistência 

● Conceber e implementar um plano piloto de gestão da biodiversidade associada à 
restauração de mangais que gere fundos para as comunidades 

Através das medidas acima descritas, a nutrição, segurança alimentar e hídrica das comunidades 
locais será melhorada e as comunidades beneficiarão de oportunidades alternativas de geração 
de rendimentos e de emprego, melhorando ao mesmo tempo a sua resiliência às alterações 
climáticas. Estes esforços aumentarão a capacidade de criar poupanças e investir em activos 
produtivos e ganharão novas fontes de rendimento através do mecanismo de compensação da 
biodiversidade e quaisquer outras que possam ser sugeridas pelo plano de sustentabilidade 
empresarial/financeira. As mulheres beneficiárias beneficiarão do empoderamento económico, 
oportunidades de participar em acções de formação, acesso a novas actividades geradoras de 
rendimento e acesso activo aos fóruns comunitários relativos à tomada de decisões comunitárias. 

O sector privado também estará envolvido no financiamento sustentável das actividades de 
conservação na área de estudo, para que no futuro, quando o projecto chegar ao fim, as 
comunidades continuem a receber financiamento para proteger os ecossistemas críticos da área 
de estudo. Isto pode ser feito tanto pelo mecanismo de compensação da biodiversidade, carbono 
azul (será desenvolvido um estudo de viabilidade), como pelo sector do turismo, contribuindo 
para a melhoria dos meios de subsistência locais. A potencial mudança das relações de género 
e do empoderamento das mulheres e o aumento da pressão sobre o governo local existente e as 
estruturas tradicionais locais é também algo que exigiu reflexão durante a concepção do projecto. 
A formação para os clubes de subsistência incluirá questões de género para que este impacto 
potencial possa ser minimizado através da educação. Por sua vez, a capacidade do governo local 
e das estruturas tradicionais também o será. Especificamente, para os pescadores, será dada 
formação sobre a gestão dos APGCs.  

Nesta fase preliminar, não é possível detalhar muito sobre a elegibilidade e os direitos, uma vez 
que estes dependem da avaliação de base que será realizada no primeiro ano do projecto. 
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Disposições de implementação 

As responsabilidades específicas para o cumprimento dos requisitos do ESMS e especificamente 
para a implementação do PF serão determinadas mediante a contratação de pessoal nacional e 
local, o reforço da capacidade das equipas para abordar as questões do ESMS e a atribuição de 
papéis de liderança para os componentes específicos com pessoal da WCS, sub-contratados e 
sub-contratados. 

Para criar capacidade para implementar o quadro do processo juntamente com os outros 
requisitos do ESMS, ao assinar o contrato a WCS contratará pessoal do projecto e organizar-se-
á para formação de equipas entre o pessoal da WCS e da ADPP que será responsável pelo 
trabalho com as comunidades.  A formação incluirá uma visão geral das políticas e requisitos da 
WCS e BAF de salvaguardas sociais, e uma revisão dos princípios da ESS. 

Em seguida, a WCS fará o desenvolvimento para identificar e analisar todas as partes 
interessadas relevantes, estabelecendo processos para acompanhar o envolvimento das partes 
interessadas ao longo da vida do projecto, desenvolvendo o envolvimento da comunidade e 
competências de facilitação, construindo confiança na implementação do Consentimento Livre, 
Prévio e Informado, tratando as queixas através de um Mecanismo de Redução de Queixas, e 
utilizando um quadro de Mitigação de Restrições de Acesso com as comunidades locais.  A WCS 
fornecerá ainda formação sobre a implementação do Inquérito de Necessividades Básicas.  
Finalmente, a WCS dará formação sobre os sistemas de gestão dos requisitos do ESMS do 
projecto, incluindo a monitorização do progresso utilizando indicadores identificados nas secções 
anteriores.    

Será dada formação às comunidades locais dentro da área do projecto, de preferência através 
dos clubes de subsistência, mas não exclusivamente. Os governos locais e os líderes tradicionais 
locais também beneficiarão das formações. 

Foi preparado um calendário detalhado, cobrindo todas as actividades do Projecto. Como breve 
resumo, os seguintes aspectos podem ser destacados: 

● Sob o Resultado 1 (melhorar a resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima 
através de uma maior protecção e gestão) 

o A avaliação socioeconómica das partes interessadas para desenvolver a proposta 
MPA está planeada para ser levada a cabo ao longo de 3 semestres (forma Ano 
1/ Sem. 1 ao Ano 2 / Sem 1); 

o Os seminários participativos com comunidades, CCPs, governos locais e outros 
intervenientes chave para avaliar os encerramentos actuais de utilização de 
recursos baseados na comunidade e para identificar e acordar alvos para novos 
mangais, ervas marinhas e recifes de coral para protecção estão planeados para 
serem realizados a partir do Ano 1 / Sem. 2 até ao Ano 4 / Sem. 2; 

o A proposta ao Governo nacional para a declaração de uma nova MPA de uso 
sustentável será apresentada no Ano 4 / Sem.1; 

o A criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de áreas de 
pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas de recuperação de recursos (sem 
zonas de captura), incluindo novos regulamentos de pesca marinha, está planeada 
para começar com o início do Projecto e terminar no Ano 5 / Sem.1; 

● No Resultado 2 (proporcionar uma maior resiliência e meios de subsistência melhorados 
às comunidades mais vulneráveis): 
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o As actividades de restauração de mangais, incluindo o restabelecimento do 
sistema hidrológico, com CCPs, associações locais e Clubes de Meios de 
Subsistência nos locais seleccionados estão planeadas para começar no Ano 2 / 
Sem.1; 

o O apoio a cada LC e a outros pequenos produtores para desenvolver pelo menos 
uma estratégia de subsistência e/ou novos negócios está planeado para começar 
no Ano 2 / Semestre. 1 e continuar até ao Ano 5 / Sem.1; 

o A Criação de Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e o apoio aos 
grupos de poupança não funcionais existentes está planeado para começar no 
Ano 1 / Sem. 2 e continuar até ao Ano 3 / Sem. 1; 

o O apoio aos clubes de subsistência para adoptarem práticas agrícolas EBA e 
outras medidas para melhorar a sua segurança alimentar está planeado para 
começar no Ano 2 / Semestre. 1 e continuar até ao Ano 5 / Sem.1; 

O orçamento total do projecto é de 6.666.666 EUR e inclui um total de 2.409.940 EUR dedicados 
à mitigação e um total de 1.327.191 EUR a transferir para as comunidades como instalações, 
equipamento, fornecimentos ou pagamentos financeiros (mão-de-obra ou pagamento por 
resultados). 

 

Monitorização, avaliação e relatórios 

Os documentos utilizados para a monitorização incluirão: 

● Actas de reuniões com especial atenção às reuniões que envolvam processos de 
consentimento ou actividades de capacitação; 

● Listas de participantes de reuniões de partes interessadas (podem ser combinadas com 
fotografias) com especial atenção às comunidades vulneráveis; 

o Mulheres participantes em geral e não casadas, divorciadas ou viúvas em 
particular; 

o Crianças; 

o Lares mais vulneráveis (pobres); 

o Participantes mais velhos (mais de 55 anos de idade); 

o Comunidades de pescadores migrantes/refugiados do conflito para o Norte 

● Diário de reclamações; 

● Actualizações anuais dos materiais do ESMS, conforme necessário; 

Indicadores adicionais incluirão: 

● # famílias nas áreas do projecto com uma atitude positiva em relação à protecção da 
biodiversidade marinha 

● # famílias nas áreas-alvo do projecto que beneficiam de melhores serviços ecossistémicos 
que apoiam a adaptação às alterações climáticas.  

● # famílias afectadas em áreas do projecto que têm uma atitude positiva em relação à 
protecção da biodiversidade marinha. 
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● # famílias na área do projecto que aumentaram as pontuações no BNS (indicador no 
último ano)  

● # de lares com maior segurança alimentar 

● # de CCPs estabelecidos   

● # de mulheres que se juntam aos PCCs 

● # de Clubes de Meios de Subsistência estabelecidos 

● # de membros da comunidade envolvidos na plantação de árvores 

Alguns destes indicadores serão medidos com maior frequência (por exemplo, # de PCCs ou 
Clube dos Meios de Subsistência estabelecidos, mulheres a juntarem-se a PCCs, # membros da 
comunidade a plantarem árvores); enquanto outros serão medidos no início e no fim do projecto 
(por exemplo, atitudes domésticas, segurança alimentar, serviços ecossistémicos, BNS).    

Como parte do processo de envolvimento com as comunidades locais e partes interessadas, a 
WCS terá a oportunidade de discutir indicadores razoáveis para documentar o sucesso do 
projecto.  

Os membros da comunidade (CCPs e Clubes de Meios de Subsistência) serão treinados em 
técnicas de monitorização ecológica e social para estarem conscientes e acompanharem o 
sucesso das medidas que serão implementadas. As autoridades locais e os líderes tradicionais 
locais também serão envolvidos em algumas das actividades de monitorização para aumentar a 
consciencialização sobre os resultados que serão alcançados. 

A WCS incluirá resultados preliminares após a apresentação do PF provisório e no PF final. 

 

 

Gestão de mudanças 

O documento nesta escrita, Outubro de 2021, é um quadro preliminar do processo. Está prevista 
a preparação de um PF provisório e de um PF final.  

Durante o primeiro ano do projecto WCS recolherá dados sociais e ecológicos de base e envolver-
se-á extensivamente com a comunidade de interessados identificados acima e nos outros 
documentos do ESMS.  

Espera-se que seja possível apresentar um PF provisório no ano 2.  Dada a necessidade de gerir 
de forma adaptável para consentimento com as comunidades locais sobre restrições de acesso 
ou atenuações relativas a restrições de acesso, provavelmente actualizaremos continuamente o 
PF ao longo da vida do projecto. Consultar a secção 9. Gestão Adaptativa dentro do Anexo H do 
protocolo ESMS - FPIC para os processos envolvidos na gestão da mudança ao longo da vida 
do projecto, uma vez que trabalhamos com as comunidades, podemos integrar os seus desejos 
no plano do projecto. Reconhecemos que os marcos que podem desencadear a mudança podem 
acontecer em qualquer altura durante o curso do projecto.  Caso seja necessária uma grande 
mudança, notificaremos imediatamente a BAF.  Tal como recomendado na descrição do BAF 
desta secção, forneceremos orientações finais para o PF nas directrizes de Gestão de Áreas 
Marinhas Protegidas que serão submetidas ao governo moçambicano.    
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1. Introdução 

1.1 Justificação  

Este Quadro de Processo preliminar (a seguir, PF) é preparado pela WCS no âmbito do projecto 
Building a Blue Future for Ecosystems and People on the East African Coast (o "Projecto"), uma 
vez que o potencial de deslocação económica devido a restrições de acesso herdadas do 
Projecto foi identificado de acordo com a Ferramenta de Desenvolvimento Ambiental e Social 
(E&S) da BAF. O projecto não envolverá a deslocação física de pessoas ou comunidades. 

A área do projecto sofre de sobrepesca e sobreexploração dos ecossistemas que, e a ausência 
de iniciativas de conservação como as incluídas no Projecto, conduzirão a um esgotamento de 
recursos que reduzirá ainda mais as alternativas de subsistência das comunidades locais, que se 
estão a tornar mais escassas, com o crescimento populacional e a falta de desenvolvimento 
económico na região.  

A formulação do Projecto implica que apenas durante a fase de implementação, após o primeiro 
ano de recolha de dados de base, com os resultados de actividades substanciais de envolvimento 
das partes interessadas e de avaliações da biodiversidade, sócio-económica e da vulnerabilidade 
climática, serão definidos os detalhes de várias actividades. É o caso da proposta de MPA, onde 
a sua delineação, zoneamento e orientações de gestão serão desenvolvidas com o envolvimento 
de todos os interessados, particularmente as comunidades locais. Só então será possível 
determinar com precisão as pessoas afectadas pelo projecto e ajustar as medidas de mitigação 
propostas. Portanto, as actividades que contribuirão para a mitigação, como a 
restauração/reabilitação ecológica dos mangais com base na comunidade e os meios de 
subsistência sustentáveis e resistentes ao clima, dependerão de todo o trabalho que será 
desenvolvido durante o primeiro ano do projecto, uma vez que não só dependerão das pessoas 
exactamente afectadas, mas também de todo o envolvimento que será feito com as comunidades, 
no âmbito do Quadro do Processo, para determinar o que melhor lhes convém.  

Com base nas consultas realizadas até à data, esperamos que a maioria das decisões relativas 
ao acesso sejam determinadas pelos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP), trabalhando em 
coordenação com o Proponente do Projecto, Governo e restantes partes interessadas. Dado que 
a área do projecto é frequentada por pescadores migrantes, estes podem sofrer deslocações 
involuntárias, contudo, actualmente não existem dados que permitam a quantificação destes 
migrantes. Isto é particularmente relevante tendo em conta que nos últimos meses foi posto em 
prática um plano de gestão da pesca artesanal para o Distrito de Memba, promovido pela 
Administração Nacional das Pescas e pela ONG Rare, que já inclui 4 Áreas de Pesca Geridas 
pela Comunidade (APGC) e 7 zonas de no take (áreas de recuperação de recursos de acordo 
com a legislação moçambicana). Isto significa que já existem restrições, e a informação recebida 
pela equipa do projecto é que o actual plano de gestão foi acordado com as comunidades locais, 
representadas através dos Conselhos Comunitários de Pesca. Existe também uma componente 
ecológica crítica que impulsiona os encerramentos sem a qual os recursos serão degradados e 
incapazes de prover às comunidades locais.  Como tal, a determinação das restrições pode exigir 
uma abordagem mais estrita do que as comunidades inicialmente dispostas a dar.  Estas 
determinações tornar-se-ão mais claras com a avaliação completa dos recursos marinhos e das 
linhas de base sócio-económicas.  Como tal, preparámos o quadro preliminar do processo, 
antecipando a utilização desta ferramenta para orientar as discussões em torno das restrições de 
acesso e possíveis atenuações. 

Nesta fase, vários aspectos do Projecto estão dependentes da linha de base inicial. Por 
conseguinte, as ferramentas de salvaguarda E&S, tal como a PF, a serem inicialmente 
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preparadas antes da implementação do projecto, são preliminares e estão sujeitas a 
revisão/acrescentação ao longo do processo de implementação do projecto.  

 

 

1.2 Antecedentes do projecto 

1.2.1 Antecedentes para o desenvolvimento do projecto 

A WCS tem um Memorando de Entendimento com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
(MIMAIP) para apoiar as actividades de conservação marinha e a utilização sustentável dos 
recursos biológicos neste ambiente. Inclui especificamente a expansão da Rede de Áreas 
Marinhas Protegidas para alcançar as metas nacionais de conservação da biodiversidade e o 
apoio à pesca sustentável em pequena escala e à protecção e conservação de ecossistemas e 
espécies críticas.  

No início de 2020, a WCS e vários parceiros, nomeadamente o Instituto Nacional de Investigação 
Pesqueira (IIP), a Ajuda ao Desenvolvimento de Pessoas para Pessoas (ADPP), o Departamento 
de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane (DCB-UEM), a Faculdade de Ciências 
da UEM (FC-UEM), a Associação para o Ambiente (AMA), a ProAzul e a Fundação para a 
Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) analisaram áreas ao longo da costa moçambicana. 
O objectivo era determinar onde poderia ser prestado apoio ao Governo para alcançar os seus 
objectivos nacionais de expandir a rede de AMA e apoiar a mitigação dos efeitos das alterações 
climáticas através de abordagens baseadas nos ecossistemas, com potencial financiamento de 
doadores internacionais, incluindo o Fundo de Acção Azul.  

Das áreas avaliadas, a que se destacou foi toda a faixa costeira entre a foz do rio Lúrio e a Ilha 
de Moçambique (limite norte da província de Nampula e limite sul do distrito de Mossuril). Esta é 
uma área muito importante para a biodiversidade, especialmente para os recifes de coral, ervas 
marinhas e mangais, e tem sido assinalada ao longo do tempo por diferentes iniciativas como 
uma área muito importante para a conservação. Por exemplo, há vários anos foi desenvolvida 
uma proposta para a criação de uma Reserva Especial em Mossuril, que acabou por não se 
materializar.  

De meados de 2020 a meados de 2021 e no âmbito do Memorando de Entendimento-quadro 
com a MIMAIP, a WCS também colaborou com a IIP no desenvolvimento de um projecto que 
produziu informação técnico-científica para apoiar a expansão dos MPAs nacionais. Foi também 
estabelecido um grupo de coordenação intersectorial para apoiar a integração no processo de 
planeamento do espaço marinho (MSP), para apoiar a expansão da rede MPA. Os resultados do 
projecto desenvolvido pelo IIP e WCS para o mapeamento de potenciais áreas para a expansão 
dos MPAs mostraram que a região de Memba-Mossuril é uma das áreas prioritárias da costa 
moçambicana, algo que é corroborado pela identificação da Reserva Florestal de Matibane como 
Área Chave de Biodiversidade (KBA, projecto implementado pela WCS e pelo Ministério da Terra 
e Ambiente de Moçambique - MTA). A área do Baixo Pinda (também Reserva Florestal), apesar 
de não ter sido identificada como KBA, mostrou grande potencial para tal, tanto na componente 
terrestre como na componente marinha. 

Durante 2020 e início de 2021, o actual projecto foi concebido pelos parceiros acima 
mencionados, com base na análise dos dados resultantes de uma avaliação do trabalho de 
campo realizada em Novembro de 2020, na qual foram consultadas as comunidades e 
autoridades locais de Memba e Mossuril, para além de outros actores relevantes, tais como 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

25 
 

associações locais, operadores turísticos e parceiros de conservação com projectos a terem lugar 
na área de estudo (acima mencionados).  

Para além do acima referido, entre Novembro de 2020 e Agosto de 2021 foram realizadas 
reuniões regulares de coordenação com o Governo e os outros parceiros de conservação que 
operam na região para desenvolver a actual proposta de projecto. Realizaram-se também 
reuniões adicionais com representantes dos distritos locais e vários CCPs. Em Dezembro de 
2021 foi realizada outra visita de campo ao local do projecto para recolher informações adicionais 
para complementar a proposta e o processo ESMS. 

Simultaneamente, o MIMAIP já estava a trabalhar na região com outros parceiros como a IUCN 
(através do projecto Coastal resilience to Climate Change) e RARE (através do Programa Fish 
Forever) para aumentar a resiliência das comunidades costeiras de Memba, através do 
estabelecimento de áreas de pesca geridas pela comunidade e abordagens baseadas no 
ecossistema. Em Mossuril OIKOS/Blue Ventures já iniciou um pequeno projecto de apoio a CCPs 
para o estabelecimento de áreas de pesca geridas pela comunidade. Solidariedade Moçambique, 
uma ONG local, também iniciou a implementação de várias actividades nos distritos de Memba 
e Mossuril, com um orçamento limitado, mas algumas sobrepõem-se às dos projectos realizados 
por RARE, IUCN e Oikos/BV, incluindo formação aos PCCs e actividades de restauração de 
manguezais. 

Além dos trabalhos preparatórios e das actividades implementadas pelos parceiros de 
conservação acima descritos, não foram efectuadas quaisquer intervenções no local do projecto. 

Foi preparado um Plano inicial de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) com base nos 
resultados do trabalho de campo realizado em Novembro de 2020 e das subsequentes consultas 
às partes interessadas realizadas desde então. 

Foi também preparada uma versão preliminar do Plano de Gestão Ambiental e Social, bem como 
um Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP), Consentimento Prévio e Informado Gratuito, 
e um Procedimento de Procura de Oportunidades. O Projecto está a ser concebido e será 
implementado em conformidade com os requisitos legais de Moçambique, as normas, política e 
procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) do Fundo de Acção Azul, e 
boas práticas internacionais, nomeadamente o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (WB 
ESF 2017, ESS1-10), as Directrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Grupo do Banco 
Mundial (EHSGs), e todas essas normas e directrizes referidas no Anexo A do Manual ESMS do 
Fundo de Acção Azul. 

 

1.2.2 Objectivos do projecto 

O objectivo do projecto é que, até 2027, seja estabelecido um novo MPA de utilização 

sustentável com 1.000 km2  ou mais gerido pelo governo e uma rede de zonas de pesca gerida 
pela comunidade em Nampula seja efectivamente gerida e integrada no novo MPA. 

O projecto foi concebido para ser implementado ao longo de cinco anos, com o objectivo de 
aumentar a biodiversidade prioritária e os serviços ecossistémicos que contribuem para reduzir 
a vulnerabilidade e aumentar a resistência das comunidades locais aos impactos das 
alterações climáticas, promovendo uma prevenção e adaptação eficazes, ajudando a protecção 
costeira e apoiando os meios de subsistência baseados nos recursos, especialmente a pesca, 
e contribuindo para as metas nacionais de clima e conservação. A abordagem proposta irá 
também reforçar a capacidade das comunidades locais de pesca artesanal, apoiando os 
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Cummunity Fishing Councils (CCPs) locais para estabelecer, legalizar, gerir e monitorizar de 
forma sustentável as áreas de pesca geridas pela comunidade. 

Para atingir este objectivo, o presente projecto alcançará dois Resultados: 1) melhorar a 
resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima através de uma maior protecção e gestão; 
e 2) proporcionar uma maior resiliência e meios de subsistência melhorados às comunidades 
mais vulneráveis. 

 

1.2.3 Descrição da Área de Projecto 

O Projecto está localizado na Província de Nampula, Moçambique (Figura 2) com locais de 
projecto localizados nos Distritos de Memba e Mossuril, e inclui toda a faixa costeira entre a foz 
do rio Lúrio e a Província da Ilha de Moçambique (excepto os Distritos de Nacala-Velha e Nacala 
Porto). A área do projecto cobre 7,369 km2 (4,704 km2 em Memba e 2,665 km2 em Mossuril). 

Esta linha costeira é muito importante para a biodiversidade, especialmente para os recifes de 
coral, ervas marinhas e mangais, e inclui também importantes manchas florestais costeiras como 
é o caso das Reservas Florestais de Baixo Pinda e Matibane (esta última foi recentemente 
identificada como uma Área Chave de Biodiversidade). Tem sido identificada ao longo do tempo 
por diferentes iniciativas como uma área a necessitar de protecção. É também uma área que tem 
sido sobreexplorada, com muitos pescadores a migrarem para norte e sul, aumentando a pressão 
da pesca nas áreas protegidas do Parque Nacional das Quirimbas (PNQ) e da Área Protegida 
Ambiental de Primeiras e Segundas (PSEPA). Alguns dos principais factores de ameaça nesta 
área incluem altas taxas de pobreza e falta de oportunidades para as comunidades locais.  
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Figura 2 - Localização do projecto 

O projecto abrange zonas costeiras delimitadas de dois distritos de Nampula- Moçambique, 
Memba e Mossuril. A população conjunta destes distritos conta mais de meio milhão de pessoas. 
Memba é o distrito mais setentrional e populoso, enquanto que Mossuril é mais meridional e mais 
rural no seu conjunto. As comunidades nos distritos alvo são predominantemente muçulmanas, 
embora existam minorias cristãs. 

De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de Memba tem uma população de 328.460 
habitantes (157.532 homens, 170.928 mulheres), o que corresponde a uma densidade 
populacional de 72,7 pessoas por km2 . A língua e o grupo étnico dominante no distrito são 
Emakua e Makua, respectivamente. 
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Segundo as autoridades locais (trabalho de campo realizado em Novembro de 2020), há 
aproximadamente 3.000 pessoas deslocadas no distrito de Memba, como resultado do conflito 
militar na parte norte da província de Cabo Delgado; este número não é definitivo, uma vez que 
o processo de identificação dos deslocados internos (IDPs) pelo INGC (actualmente INGD), a 
Cruz Vermelha e outros parceiros, está ainda em curso e mais pessoas continuam a migrar à 
medida que o conflito no norte continua. A maioria das pessoas deslocadas foi recebida por 
famílias locais e está a ser criado um centro para acomodar os deslocados internos na aldeia de 
Memba. As autoridades não consideram que haja qualquer risco de escalada do conflito do norte 
de Cabo Delgado para Memba e não há registo de qualquer conflito entre as populações de 
acolhimento e as populações migrantes. As autoridades asseguram que a coexistência tem sido 
muito pacífica. Pode haver alguma população de Cabo Delgado proveniente de grupos étnicos 
Makonde e Mwani, mas as autoridades locais informam que a população que chega tem sido 
bem recebida pelas comunidades de acolhimento e que não foram relatados quaisquer conflitos. 

As principais actividades de subsistência no distrito de Memba são a pesca e a agricultura, numa 
proporção de 40% e 60% respectivamente. A população que vive no litoral tende a desenvolver 
actividades pesqueiras como fonte exclusiva de subsistência e a população que vive no interior 
recorre principalmente à agricultura e a outras estratégias alternativas de subsistência. 

De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de Mossuril tem uma população de 174.641 
habitantes (84.546 homens, 90.095 mulheres), o que corresponde a uma densidade populacional 
de 50,8 pessoas por km2 . A língua e grupo étnico dominante neste distrito são Emakua e Makua, 
respectivamente, como em Memba. 

Em Mossuril, cerca de 40% da população vive da pesca e 60% vive da agricultura, pequenas 
empresas e outras actividades. 

Nenhum Povo Indígena/África Subsaariana Comunidades Locais Tradicionais Historicamente 
Mal Servidas estão presentes na área do Projecto ou em Moçambique e, portanto, nenhuma será 
potencialmente afectada pelo projecto. 

 

1.2.4 Descrição do projecto e componentes-chave do projecto  

O projecto foi concebido organicamente, através de um processo iterativo pelos parceiros, que 
ajustaram as actividades inicialmente planeadas e desenvolveram novas actividades com base 
na situação encontrada no terreno. As visitas de campo realizadas em Novembro de 2020 
permitiram ajustar as actividades centrais do projecto ao contexto do local, com base no feedback 
que obtivemos das comunidades e autoridades locais. Após o feedback da BAF, ao longo de 
2021 estabelecemos uma ligação contínua com outros parceiros de conservação que trabalham 
na região, autoridades e comunidades locais para reajustar e incluir novas 
actividades/subactividades que irão mitigar quaisquer restrições de acesso causadas pelo 
projecto ou que resultarão da futura criação do MPA. Em Dezembro de 2021 foi realizada uma 
nova visita de campo, que permitiu complementar a proposta e o processo ESMS com 
informações adicionais. Na fase actual, prevê-se que o projecto proposto inclua os resultados, 
resultados e actividades correntes: 

 

● Resultado 1: Melhoria da resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima 
através de uma maior protecção e gestão 
- Resultado 1: Melhores recursos, instrumentos e capacidades para a gestão de MPA 

e utilização sustentável. 
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Actividades:  
- Avaliações da biodiversidade para desenvolver os dados necessários para a 

proposta MPA, incluindo cartografia detalhada dos mangais, ervas marinhas e 
recifes de coral, pesca e avaliações do estado ecológico (base e final) 

- Avaliação socioeconómica das partes interessadas para desenvolver a 
proposta de MPA (base de referência e final) 

- Avaliação da Governação dos Recursos Naturais (NFRG) para grupos 
comunitários (linha de base e final) 

- Avaliação da Vulnerabilidade Climática 
- Seminários participativos com comunidades, Conselhos Comunitários de 

Pesca (CCPs), governos locais e outros intervenientes chave para a) avaliar 
os actuais encerramentos de utilização de recursos baseados na comunidade; 
e b) identificar, e acordar alvos para novos mangais, ervas marinhas e recifes 
de coral para protecção de acordo com o novo regulamento das pescas. 

- Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, cientistas, 
parceiros de conservação e comunidades locais para determinar os limites 
globais do MPA, redigir o plano preliminar de zoneamento e desenvolver as 
directrizes de gestão para o novo MPA 

- Em consulta com as comunidades e autoridades locais, preparar e apresentar 
uma proposta ao Governo nacional para a declaração de uma nova MPA de 
utilização sustentável com a necessária Avaliação do Impacto Ambiental e 
Social e cartografia da posse da terra 

- Criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de áreas de 
pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas para recuperação de recursos 
(zonas de não captura), incluindo novos regulamentos de pesca marinha (por 
exemplo, espécies proibidas, artes de pesca autorizadas, aplicação da lei) 

- Legalização das novas zonas de pesca geridas pela Comunidade, e zonas de 
recuperação de recursos (ARR) de acordo com o novo regulamento das 
pescas 

- Fornecer sede e equipamento de monitorização/patrulha aos CCP 
- Desenvolvimento de um projecto-piloto de restauração de ervas marinhas para 

a pesca sustentável de moluscos e aumento da resiliência costeira 
- Desenvolvimento de um plano de sustentabilidade empresarial/financeira para 

gerar receitas para a conservação e melhoria dos meios de subsistência, 
incluindo a formação das partes interessadas locais sobre questões técnicas e 
sobre a estratégia de comunicação associada 

- Conceber e implementar um plano piloto de gestão de compensação da 
biodiversidade associado à restauração de mangais que gere fundos para as 
comunidades e promover reuniões com o sector privado para o mostrar e 
avaliar a vontade de expandir as compensações da biodiversidade no futuro 
na área de estudo 

 

- Resultado 2: Ecossistemas costeiros degradados, que são particularmente relevantes 
para a adaptação às alterações climáticas, reabilitados  
Actividades:  

- Conceber, implementar e monitorizar um projecto de restauração/reabilitação 
ecológica de manguezais com base comunitária, com restabelecimento do 
sistema hidrológico 
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- Envolvimento de grupos comunitários na plantação de árvores de espécies não 
mangais para reduzir ainda mais a pressão das comunidades sobre os 
mangais (árvores para lenha, construção), melhorando ao mesmo tempo a 
fertilidade do solo (árvores leguminosas) e a nutrição comunitária (árvores de 
fruto) 

 
● Resultado 2: Melhoria da resiliência e melhoria dos meios de subsistência das 

comunidades mais vulneráveis 
- Resultado 3: Promoção de meios de subsistência resistentes ao clima e sustentáveis 

Actividades:  
- Criação de Clubes de Subsistência (LCs) como plataformas de auto-sustento 

para os pescadores e suas famílias (com pelo menos 50% de participação das 
mulheres) 

- Criação de Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e apoio aos 
grupos de poupança não-funcionais existentes 

- Apoiar cada LC e outros pequenos produtores a desenvolver pelo menos uma 
estratégia de subsistência e/ou novos negócios, o que diminui a pressão sobre 
os recursos marinhos - projectos comunitários baseados na natureza como 
fontes de rendimento alternativas à pesca (apoio ao desenvolvimento de 
planos de negócios, candidatura para a criação de empresas, mentoria 
empresarial e ligações de mercado) 

- Apoio aos clubes de subsistência para adoptarem práticas agrícolas EBA e 
outras medidas para melhorar a sua segurança alimentar 

- Promoção de fogões economizadores de lenha entre as famílias de 
pescadores para reduzir a procura de lenha/carvão 

-  
- Resultado 4: Melhor conhecimento, perícia e capacidade das agências nacionais 

relevantes para utilizar abordagens EbA para a gestão de zonas costeiras resistentes 
ao clima  

Actividades:  
- Realizar um estudo de viabilidade para propor um projecto de carbono azul 

para a área de estudo, apoiando iniciativas da comunidade local, e um 
workshop com agências governamentais e partes interessadas relevantes 
para partilhar resultados 

- Série de workshops com os diferentes actores envolvidos no projecto, sobre a 
abordagem EbA implementada pelo projecto 

- Conferência técnico-científica anual sobre Adaptação e Conservação Marinha 
baseada em Ecossistemas (integrada na exposição anual do BIOFUND) com 
a participação de um vasto leque de interessados 

- Workshop de apresentação dos resultados do projecto aos parceiros nacionais 
e agências regionais 

- Participação em reuniões regionais para partilhar boas práticas de Adaptação 
Baseada no Ecossistema na região e a biodiversidade compensa as 
oportunidades 

- Desenvolvimento de um website de um projecto, de um briefing político sobre 
o EbA, e de artigos populares a serem publicados nos meios de comunicação 
regionais, internacionais e nas redes sociais. 
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O quadro 1 abaixo lista as localidades e comunidades / centros de pesca que serão alvo do 
projecto e os tipos de estruturas locais que estarão envolvidos em cada local. Está previsto que 
o Projecto irá trabalhar com o CCP (Matibane) ainda não assistido pelas outras organizações que 
trabalham na região (RARE, IUCN, Oikos/BV e Solidariedade Moçambique). Além disso, foram 
propostos seis locais para a criação de novos PCC em centros de pesca distantes dos PCC 
existentes (os PCC existentes não têm capacidade para apoiar estes locais). 

Quadro 1 - Localidades e comunidades / centros de pesca que serão alvo do projecto e os tipos de estruturas locais 
que estarão envolvidos em cada local   

Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

Distrito de Memba 

Lúrio Lúrio Sede Lúrio Sede / 
Lúrio Fungo 

1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

2 clubes a 
serem criados 

  

Muthacaua   1 clube a ser 
criado 

  

Serissa 1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

1 clube a ser 
criado 

  

Chaonde Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto  

1 clube a ser 
criado 

  

Mazua Simuco Thathane   1 clube a ser 
criado 

  

Simuco 1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

  2 Associações em 
Simuco 

Mapupu Nacopo   1 clube a ser 
criado 

  

Muzuve   1 clube a ser 
criado 

  

Mutheco Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Memba  
  

Memba 
Sede 

Fungo   1 clube a ser 
criado 

  

Memba Sede 1 PCC existe mas RARE 
continuará a trabalhar com 
ele 

1 clube a ser 
criado 

Existem 3 Associações 
de Poupança em 
Memba Sede mas a 
RARE continuará a 
trabalhar com elas 

Nanthaca   1 clube a ser 
criado 

  

Niaca - 
Geba 

Baixo Pinda 1 PCC existe mas RARE e 
IUCN trabalharão 
potencialmente com ele 

  2 Associações em 
Baixo Pinda existem 
mas a RARE vai 
continuar a trabalhar 
com elas 

Wepane  1 clube a ser 
criado 

 

Napila   1 clube a ser 
criado 

  

Geba Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

  1 Associação 
Wiwanana Jovens de 
Geba (associação para 
a conservação 
ambiental); 
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Posto 
Administrativo 

Localidad
e 

Aldeias / 
Centros de 

pesca 
CCPs 

Clubes de 
Meios de 

Subsistência 

Associações 
existentes 

1 Associação de Pais 
de Geba, 
1 Grupo de salvamento 
de Geba 

Distrito de Mossuril 

Mossuril Mossuril 
Sede 

Mossuril Sede 1 CCP existe mas a Oikos / 
BV continuará 
provavelmente a trabalhar 
com eles 

2 clubes a 
serem criados 

  

Chocas Mar A Oikos / BV irá 
potencialmente criar um 
CCP 

1 clube a ser 
criado 

  

Cabaceira 
Pequena 

A Oikos / BV irá 
potencialmente criar um 
CCP 

1 clube a ser 
criado 

1 Associação de 
Pescadores na 
Cabeceira   

Matibane Matibane 
Sede 

Matibane Sede 1 CCP existe e o projecto 
irá trabalhar com ele  

1 clube a ser 
criado 

  

Metacane     1 clube a ser 
criado  

 

Nifukeniculo     1 clube a ser 
criado 

 

Chikoma    1 clube a ser 
criado 

 

Iwia    1 clube a ser 
criado 

 

Mugigavava  1 clube a ser 
criado 

 

Munhohola  1 clube a ser 
criado 

 

Krussi Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Namalungu Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

Anduce Potencial novo PCC a ser 
criado pelo nosso projecto 

1 clube a ser 
criado 

  

TOTAL 6 
localidade
s 

27 
comunidades / 
centros de 
pesca  

1 PCC existente, 
6 novos CCPs 

27 clubes a 
serem criados 

6 grupos existentes 

        Aprox. 1350 
membros 

Aprox. 150 membros 

  

 

1.2.5 Potenciais restrições preliminares de acesso e impactos sociais relacionados 

O projecto não implicará a deslocação física de povos ou comunidades, mas haverá restrições 
de acesso devido ao desenvolvimento de um novo MPA. Contudo, o projecto foi concebido para 
mitigar, tanto quanto possível, os impactos potenciais devido às restrições de acesso. 

O projecto não afectará os pescadores a mais de 3 milhas náuticas da costa, uma vez que não 
se trata de uma zona de pesca artesanal. Portanto, as áreas potencialmente afectadas são i) a 
secção da futura MPA entre a linha costeira e os 3 nm em direcção ao mar e i) a secção terrestre 
da futura MPA. 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

33 
 

Os tipos de restrições de acesso previstas dentro da área de 3 nm e da zona costeira são os 
seguintes: 

● Perda permanente do acesso a algumas zonas de pesca onde serão criadas zonas de 
recuperação permanente de recursos (ARRs - equivalente a zonas de não captura 
permanente), que normalmente representam uma parte muito pequena das zonas de 
pesca (5 -10 km2 por APGC) 

● Perda temporária ou sazonal do acesso às áreas definidas como ARR temporárias, que 
seriam também cerca de 5 -10 km2 por APGC, dependendo do que os CCP acordarem. 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão nas áreas onde os PCCs serão criados, 
uma vez que os PCCs, as comunidades e outros intervenientes acordarão regras de 
gestão específicas (por exemplo, tipos de artes de pesca autorizadas, encerramentos 
anuais, etc.); estas alterações podem ser permanentes, temporárias ou sazonais, 
dependendo do que os PCCs, as comunidades e outros intervenientes acordarem. 

● Perda permanente do acesso ao abate de madeira ou produtos florestais não lenhosos 
(mangues e zonas florestais costeiras) nas zonas que são definidas no futuro plano de 
gestão de MPA como zonas de protecção total 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão dos recursos naturais em áreas definidas 
na secção terrestre do MPA como de utilização controlada; estas alterações podem ser 
permanentes, temporárias ou sazonais, dependendo do que os CCP, as comunidades e 
outras partes interessadas acordarem.  

Na área de projecto proposta, os impactos devidos a restrições de acesso podem incluir: 

● Impactos económicos, afectando: 

o Acesso a recursos (madeira, lenha, plantas medicinais, mangue, peixe e 
invertebrados) 

o Piscinas  

o Acesso à área de agricultura de subsistência Slash & burn  

● Impactos nos recursos humanos, afectando as pessoas e comunidades afectadas":  

o Potenciais relações de género e empoderamento das mulheres 

● Impactos dos recursos sociais 

o Sistemas político-institucionais, jurídicos e funcionais, incluindo uma maior 

pressão sobre a administração local existente e as estruturas locais tradicionais 

A área do projecto sofre de sobrepesca e sobreexploração dos ecossistemas que, na ausência 
de iniciativas de conservação como as incluídas no Projecto, conduzirão a um esgotamento dos 
recursos que reduzirá ainda mais as alternativas de subsistência das comunidades locais. Esta 
questão já começou a ser abordada pelo MIMAIP, que com o apoio do RARE desenvolveu um 
plano de gestão da pesca artesanal no Distrito de Memba para o período 2021 - 2025, que levou 
à introdução de medidas de gestão em algumas regiões da área de estudo, particularmente em 
Memba, onde foram criadas 4 APGC (Serissa, Simuco, Memba-sede e Baixo Pinda), e um total 
de 7 ARR (no take zones) dentro destas áreas. Já estão em vigor restrições oficiais de acesso 
na área. Em Mossuril, outros parceiros de conservação já introduziram este conceito com os 
CCPs de Chocas Mar, Cabaceira Pequena, S.João. 
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O conceito APGC é intrínseco ao Projecto e será concebido, implementado e monitorizado 
através de um processo transparente que segue as normas internacionais de Livre 
Consentimento Prévio Informado (FPIC). De acordo com a abordagem do projecto, dentro das 
novas APGCs a serem implementadas com o apoio do projecto (dentro das 3 milhas náuticas da 
costa), as medidas de gestão que incluirão restrições de acesso serão voluntárias, tomadas por 
cada CCP que irá gerir as APGCs e ARRs dentro do projecto. Contudo, poderá haver pescadores 
que não concordarão com as decisões tomadas pelos membros do PCC. Para esses casos 
específicos, as restrições serão consideradas involuntárias. O mesmo se aplica aos pescadores 
migratórios. Não existem dados disponíveis dos parceiros locais (ou pelo menos estes não foram 
disponibilizados à equipa do projecto) sobre a percentagem média de pescadores que não 
concordaram com as restrições que foram criadas até agora na região. De acordo com a 
experiência dos parceiros do projecto no Norte de Moçambique, é possível que entre 30-40% dos 
pescadores possam não concordar com todas as decisões do PCC. As orientações de 
zoneamento e gestão da secção terrestre do futuro PCC serão também acordadas entre as 
comunidades locais, autoridades e restantes partes interessadas. Da mesma forma, é possível 
que alguns membros da comunidade não concordem com estas voluntariamente. Nesta fase, não 
é possível determinar quem poderá não estar de acordo. Isto será identificado durante os estudos 
de base, porque todos os processos de delimitação e zoneamento do MPA serão participativos e 
incluirão todas as partes interessadas relevantes.   

Os intervenientes relevantes para o projecto foram identificados preliminarmente na Tabela 2 do 
Plano de Envolvimento dos Intervenientes. A avaliação socioeconómica permitirá identificar quais 
os utilizadores que podem ser considerados legais e ilegais. Os pescadores licenciados têm o 
direito legal de utilizar os recursos e estão normalmente associados a um CCP específico. Os 
restantes pescadores e colectores de subsistência que não estão licenciados também têm o 
direito de utilizar a área. 

Com os conhecimentos recolhidos até à data, é provável que os seguintes tipos de utilizadores 
possam ser 'ilegais' no contexto actual: 

- Pescadores ou colectores que utilizam redes ilegais, tais como mosquiteiros 
- Pescadores ou colectores que estão a conduzir as suas actividades nas zonas de não 

captura legalizadas ou fora da época de pesca autorizada 
- Pescadores e outros utilizadores que pescam ou caçam espécies protegidas, 

conforme a legislação nacional 
- Utilizadores que estão a extrair ilegalmente espécies de madeira proibidas 

Embora alguns dos acima referidos possam estar a fazê-lo apenas para subsistência, é de 
esperar que muitos destes utilizadores estejam a utilizar ilegalmente recursos naturais para fins 
comerciais de pequena escala no âmbito de actividades ilícitas e destrutivas, levando ao declínio 
a longo prazo do valor de conservação da área e ameaçando assim o potencial para satisfazer 
as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. Quer tenham ou não acesso a 
fontes alternativas de rendimento, serão avaliadas durante a avaliação socioeconómica. 

Será realizada uma avaliação socioeconómica das partes interessadas para desenvolver a 
proposta MPA como parte da actividade 1.1.1.3 no calendário do Projecto e permitirá uma 
identificação adequada das comunidades afectadas, dos grupos de partes interessadas locais 
afectados, incluindo a identificação dos grupos vulneráveis, a forma como são afectados pelo 
Projecto e as restrições de acesso e os critérios de elegibilidade para o acesso aos benefícios 
gerados pelo Projecto. Um plano de acção de género será também incluído no âmbito desta 
avaliação. A Vulnerabilidade Climática e a Análise da Capacidade a ser desenvolvida no âmbito 
da Avaliação da Vulnerabilidade Climática (actividade 1.1.1.4) também informará o Quadro de 
Processo intermédio e final. 
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As comunidades afectadas pelo Projecto (Comunidades afectadas), num total de 5 PA e c. 51.900 
agregados familiares, estão listadas no Quadro 2 e são também ilustradas na Figura 3. O Quadro 
3 apresenta o número de pescadores nessas comunidades que se prevê serem directamente 
afectadas pelas restrições de acesso no âmbito do Projecto. 

 

Tabela 2 - Postos Administrativos (AP) afectados pelo Projecto  

Distrito 
Posto 

Administrativo 

Número 
aproximado de 

lares 

Número aproximado de 
habitantes Estimativa do grau de 

afecto1 Sexo 
masculino 

Feminino 

Memba PA Memba Sede 28,721 70,139 73,468 baixo 

Memba PA Lúrio 3,338 8,013 8,680 baixo 

Memba PA Mazua 3,808 9,139 9,900 médio 

Mossuri
l 

PA Mossuril Sede 10,223 25,263 25,854 médio 

Mossuri
l 

PA Matibane 5,769 14,120 14,725 médio 

 

O número total de pescadores nas localidades alvo é de 17.265, de acordo com os dados obtidos 
dos Serviços Distritais de Actividade Económica e dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) 
locais. -O Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Memba estima que os pescadores afectados 
pela implementação do plano incluirão 1.860 pescadores em Lúrio/Serissa, 4.000 pescadores em 
Simuco, 3.110 pescadores em Baixo Pinda e 1.439 pescadores em Memba Sede. No distrito de 
Mossuril, Oikos e Blue Ventures já criaram uma comunidade sem zonas de pesca que afecta um 
total de 2.090 pescadores. Por conseguinte, estes pescadores não foram considerados nos 
cálculos como directamente afectados pelas restrições de acesso que poderiam resultar do 
Projecto, uma vez que não estão planeadas restrições adicionais para essas áreas. O 
mapeamento sócio-económico participativo determinará se estes pescadores serão ou não 
afectados pelo projecto e em que magnitude. 

Presume-se que todos os (17.265) pescadores que vivem nas localidades alvo beneficiarão da 
renovação dos stocks de peixe a médio/longo prazo, como resultado da gestão sustentável 
introduzida, que incluirá restrições voluntárias de acesso que serão criadas pelos Conselhos de 
Pesca Comunitários locais. Todos os pescadores beneficiarão igualmente das eventuais medidas 
de protecção para além dos 3nm, uma vez que a pesca industrial ilegal não será permitida, o que 
irá potencialmente melhorar a quantidade de peixe disponível para os pescadores artesanais. 
Como tal, estes pescadores poderão praticar uma forma de pesca mais sustentável e a 
sustentabilidade dos seus meios de subsistência será reforçada a médio/longo prazo. 

 
1 Alto, Médio ou Baixo. Esta será uma estimativa de alto nível durante a fase de concepção do projecto, com base no 

trabalho de campo e nas actividades de envolvimento das partes interessadas durante a fase de desenvolvimento da 
proposta. Esta estimativa será refinada à medida que mais informação for ficando disponível durante o início do projecto 
e que mais actividades de envolvimento ocorram. 
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Quadro 3 - Pescadores directamente afectados pela restrição de acesso no âmbito do Projecto  

Distrito PA / Localidade 
Número total de 

pescadores 

Número estimado de 
pescadores a serem 

afectados pelas 
restrições de acesso no 

âmbito do Projecto 

Distrito de Memba 

Lúrio / Lúrio Sede 3,692 712  
 

 

Mazua / Simuco 2,120 1,000 

 

 
 

 

 

Memba / Memba Sede 1,509 0 
 

 

Memba / Niaca - Geba 1,724 700 

 

 
 

Total Distrito de Memba 4 localidades 9,045 2,412  

Distrito de Mossuril 

Mossuril / Mossuril Sede 5,341 3,251 

 

 

 

Matibane / Matibane Sede 2,879 2,879 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Total Distrito de 

Mossuril 
2 localidades 8,220 6,130  

TOTAL 6 localidades  17,265 8,542  
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Figura 3 - Comunidades com as quais o projecto estabelecerá a ligação 

 

1.3 Estrutura do Processo 

A estrutura deste PF Preliminar é a seguinte:  

 

1. Introdução 

Antecedentes do projecto e PF Introdução  

 

2. Envolvimento e Participação das Partes Interessadas 

Identificação e análise dos intervenientes no projecto e uma discussão das actividades de 
envolvimento dos intervenientes até à data. Esta secção também estabelece as formas 
de envolvimento necessárias ao longo do desenvolvimento do PF para assegurar um 
processo participativo, e como documentar isto - esta secção alinha-se com o Plano de 
Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) do projecto.  

 

3. Quadro Institucional e Jurídico 
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Esboça leis, políticas, e outros aspectos da legislação nacional mais relevantes para a 
restrição de acesso. Isto inclui leis ambientais e de planeamento relevantes para 
potenciais impactos de projectos. Os requisitos relevantes do Banco Mundial e do KfW e 
outras melhores práticas internacionais são também discutidos em pormenor. As leis 
nacionais são comparadas com os requisitos do Banco Mundial e do KfW. Quando são 
identificadas lacunas, são propostas medidas para colmatar essas lacunas. 

 

4. Recolha e Análise de Dados de Base da Área de Projecto  

Uma análise da informação secundária disponível sobre a Área do projecto, bem como os 
dados de base recolhidos durante qualquer recolha de dados primários, tais como 
inquéritos socioeconómicos. 

 
5. Identificar, Avaliar e Minimizar Impactos 

Com base no envolvimento das partes interessadas e na análise dos dados de base, e 
numa descrição das medidas que estão a ser propostas pelo projecto, identificação dos 
impactos potenciais resultantes que poderiam resultar dos vários componentes do 
projecto. Inclui as medidas tomadas para evitar ou minimizar os impactos através da 
concepção do projecto. 

 

6. Medidas de Mitigação 

Uma descrição das medidas de mitigação propostas, incluindo programas de 
subsistência, e os respectivos critérios de elegibilidade e quadro de direitos para os 
agregados familiares afectados, incluindo restrições de recursos a nível da comunidade. 

 
7. Disposições de implementação 

Esta secção delineia as disposições de implementação para a implementação de medidas 
e programas de mitigação identificados, incluindo: 

● O quadro organizacional  
● Requisitos de desenvolvimento de capacidades 
● Calendário do projecto 

● Orçamento do projecto. 

 

8. Monitorização e Avaliação 

Explica a abordagem que será utilizada para a M&A. 

 
9. Gestão da Mudança 

Um registo das várias iterações PF, e como as decisões de projecto orientarão o conteúdo 
e o calendário de outras iterações. 
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2. Envolvimento das partes interessadas 

2.1 Objectivos e Princípios do Envolvimento das Partes Interessadas 

2.1.1 Objectivos do Envolvimento das Partes Interessadas  

Com a actual iniciativa, a WCS e a equipa do projecto esperam que, até ao final do período de 
implementação do projecto, as comunidades locais, autoridades distritais, provinciais e nacionais 
estejam (i) conscientes da relevância da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos da área 
de estudo e dos benefícios que as comunidades locais retiram destes (ii) a fundamentação para 
a criação de um MPA de uso sustentável que contribua para aumentar a sua resiliência às 
alterações climáticas, melhore os meios de subsistência locais e crie oportunidades para 
aumentar os seus rendimentos financeiros, e (iii) apoiem o processo. Esperamos que as 
comunidades locais e o governo cheguem a acordo sobre APGCs adicionais, cada um dos quais 
com áreas permanentes e temporárias de recuperação de recursos de mangais, ervas marinhas 
e recifes de coral, e sobre áreas de mangais a serem restauradas; esperamos também que as 
diferentes partes interessadas cheguem a acordo sobre a forma como a área será utilizada uma 
vez criado o MPA e sobre as opções disponíveis de governação e gestão para o novo MPA de 
uso sustentável de acordo com a legislação nacional. É importante notar que esperamos que a 
nova proposta de MPA tenha apoio técnico e comunitário e que esteja pronta para ser aprovada 
pelo governo. 

A equipa do projecto espera ainda que sejam formalmente estabelecidas com CCP locais áreas 
permanentes e temporárias para a recuperação dos recursos pesqueiros e que estejam 
operacionais, com aplicação adequada; e que as comunidades estejam empenhadas na criação 
e gestão sustentável de áreas para a recuperação dos recursos pesqueiros e a degradação dos 
ecossistemas, devido a factores humanos, dos ecossistemas mais relevantes para a resiliência 
climática e para os meios de subsistência locais, nomeadamente mangais, ervas marinhas e 
recifes de coral, sejam reduzidos. Se for bem sucedida, por si só, esta abordagem melhorará os 
ecossistemas locais e consequentemente o acesso que as comunidades locais têm aos produtos 
e serviços fornecidos pelos primeiros. 

Como explicado na secção 6, o projecto foi concebido com um pacote completo de medidas de 
mitigação (medidas de prevenção, minimização e restauração/compensação), que assegurarão 
que os meios de subsistência e o bem-estar das populações e famílias economicamente 
deslocadas sejam restaurados e melhorados de modo a que estejam em melhores condições do 
que antes, evitando potenciais frustrações das pessoas afectadas pelo projecto em fases 
posteriores da implementação do projecto.  

O envolvimento da comunidade será um elemento fundamental do projecto. O projecto aplicará 
activamente uma abordagem baseada na comunidade para construir a autonomia dos gestores 
comunitários locais dos recursos marinhos e fomentar as partes interessadas da comunidade 
como participantes activos na gestão melhorada da pesca em pequena escala (APGCs), co-
gestão do futuro MPA e actividades alternativas de subsistência baseadas nas cadeias de valor 
dos recursos marinhos, agricultura e outras possíveis actividades geradoras de rendimento. As 
mulheres e os grupos marginalizados serão activamente direccionados para a participação em 
actividades do projecto. A sustentabilidade será também assegurada através do apoio a 
estratégias de sustentabilidade financeira para as APGCs alvo e do envolvimento de parceiros 
do sector privado, bem como do acesso promovido a compensações de biodiversidade e da 
avaliação das receitas potenciais dos mecanismos de crédito de carbono existentes. Estes 
investimentos irão aumentar a autonomia das comunidades para gerir os seus recursos face à 
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pressão crescente da procura global significativa de recursos, resultando na exploração dos 
recursos costeiros e marinhos. 

Para criar o conceito, a WCS construiu uma equipa de parceria forte e inclusiva, incluindo 
intervenientes locais, nacionais e regionais relevantes, peritos académicos e institucionais, bem 
como actores fortes da sociedade civil e autoridades centrais. 

 

2.1.2 Princípios de Envolvimento das Partes Interessadas  

O projecto foi concebido com base nos fundamentos da consulta e participação informada (ICP) 
das comunidades locais e das restantes partes interessadas. A metodologia proposta no 
resultado 1 envolve uma troca aprofundada de opiniões e informação, e uma consulta organizada 
e iterativa, conduzindo à incorporação das opiniões das comunidades afectadas no processo de 
tomada de decisão relacionado com a delineação do novo MPA de uso sustentável, os novos 
APGCs e ARRs, as medidas que foram e serão desenvolvidas para mitigar os potenciais 
impactos, partilha de benefícios e oportunidades, e questões de implementação. Ao longo de 
todo o projecto, o processo de consulta irá: 

I. captar as opiniões de homens e mulheres, se necessário através de fóruns ou 
compromissos separados, e  

II. reflectir as diferentes preocupações e prioridades de homens e mulheres sobre impactos, 
mecanismos de mitigação e benefícios, quando apropriado. A equipa do projecto 
documentará o processo, em particular as medidas tomadas para evitar ou minimizar os 
riscos e impactos adversos para as comunidades afectadas, e informará as pessoas 
afectadas sobre a forma como as suas preocupações foram consideradas. 

Isto será conseguido através das actividades listadas na secção 2.4 Metodologias de 
Envolvimento & Fóruns, todas dependerão de um forte envolvimento com as comunidades 
através das várias metodologias especificadas nessa secção. Todas elas dependerão de 
mecanismos de envolvimento abertos e transparentes, confiança e compromisso mútuo, métodos 
de participação inclusivos e acessíveis. Além disso, embora o Consentimento Livre Prévio e 
Informado (FPIC) seja um requisito para o trabalho especificamente com os povos indígenas, que 
não estão presentes em Moçambique de acordo com os critérios de subjugação e marginalização, 
a WCS implementará uma abordagem semelhante de consentimento informado (IC), para todas 
as comunidades locais visadas neste projecto. Como parte do projecto, o pessoal global da WCS 
trabalhará com o pessoal local para desenvolver um protocolo de engajamento padronizado 
culturalmente apropriado, que delineia especificamente todas as etapas de engajamento 
comunitário, desde a entrada até à saída, que está a ser utilizado nas aldeias nas duas áreas 
alvo em Moçambique. O processo será baseado nas abordagens adoptadas noutros locais onde 
a WCS trabalha, incluindo o Oceano Índico Ocidental, República Democrática do Congo, 
Melanésia, e América do Sul, entre outros. 

O projecto trabalhará com um Conselho Comunitário da Pesca (CCP) existente, apoiará as 
comunidades na criação de seis CCP adicionais, criará 27 clubes de subsistência para apoiar as 
comunidades, trabalhará com seis associações de base comunitária existentes, outras OSCs e 
treinará todos os membros da equipa do projecto, nomeadamente oficiais de campo que 
assegurarão que as expectativas da comunidade correspondam aos resultados que o projecto 
proposto pode realisticamente produzir. O pessoal de campo do projecto terá uma componente 
local significativa, devido à natureza inclusiva e nacional da actual parceria do projecto (incluindo 
ONGs nacionais, Universidades e Instituições Governamentais), garantirá a construção da 
confiança e ligações culturais necessárias, através das quais articulam as preocupações da 
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comunidade ao pessoal da WCS, e por sua vez são formados para explicar a visão e os objectivos 
do projecto à comunidade em cenários locais formais e informais. São actores instrumentais na 
comunicação e resposta a quaisquer reclamações do projecto. 

Foram identificadas outras instituições internacionais/ONG que trabalham nas áreas alvo no 
âmbito de projectos semelhantes e/ou complementares, nomeadamente IUCN, RARE, OIKOS / 
Blue Ventures e Solidariedade Moçambique. Foi conduzido um forte envolvimento com estes 
parceiros de conservação, e foi desenvolvida uma matriz de coordenação para garantir sinergias 
e plena coordenação durante a implementação do projecto. Estas "colaborações" potenciarão as 
experiências em curso e as lições aprendidas relativamente à abordagem e envolvimento da 
comunidade.  

Finalmente, a WCS assegurará que todos os parceiros do projecto se envolvam em abordagens 
igualmente fortes e na documentação do FPIC. Em todos os casos de envolvimento com as 
comunidades locais, documentaremos as reuniões, os indivíduos presentes, e em conjunto com 
as comunidades (especialmente em função dos seus níveis de alfabetização colectiva) 
determinaremos um processo de documentação oral e/ou escrita do FPIC. 

 

2.2 Identificação e Análise das Partes Interessadas 

A Área de Influência do projecto é apresentada na Figura 1 - Localização do projecto e será 
mapeada em detalhe com os contributos do Inquérito Socioeconómico (actividade incluída no 
âmbito do Resultado 1 / Resultado 1). A zona potencial de impacto directo para as comunidades 
locais será limitada no mar às 3 milhas náuticas onde a pesca artesanal é permitida; em terra 
deverá ser delimitada pelos limites do MPA. A zona potencial de impacto indirecto pode estender-
se, no mar, até ao limite do futuro MPA (para além dos 3 nm), enquanto que em terra pode 
potencialmente estender-se para além dos limites do MPA.  

Para o desenvolvimento da proposta completa, foi desenvolvida uma avaliação de campo em 
Novembro de 2020 e foram estabelecidos múltiplos contactos, particularmente entre Junho e 
Agosto de 2021, liderados pelos parceiros nacionais. 

Os potenciais interessados relevantes para o projecto foram identificados como parte da 
concepção do Plano de Envolvimento de Intervenientes (SEP) do projecto e, nesta fase, 
assume-se que os que serão incluídos no Quadro do Processo são semelhantes aos referidos 
no SEP. O objectivo da identificação das partes interessadas é estabelecer quais as 
organizações e indivíduos que podem ser directa ou indirectamente afectados (positiva e 
negativamente), aqueles que são afectados ou que afectam o projecto, ou aqueles que têm um 
interesse no projecto. A identificação das partes interessadas é um processo contínuo, que 
requer uma revisão e actualização regulares à medida que o Projecto prossegue. 

O quadro 4 contém uma lista dos grupos de interessados considerados até agora na concepção 
do projecto. Vários indivíduos representando estes grupos foram considerados e foram 
contactados como parte do longo processo de consulta às partes interessadas. 

Tabela 4 - Lista de grupos de interessados considerados até agora na concepção do projecto. 

Grupo de Stakeholders Intervenientes 

Parceiros regionais do projecto  
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Grupo de Stakeholders Intervenientes 

Fóruns Regionais ● Secretariado da Convenção de Nairobi 

● Associação das Ciências Marinhas do Oceano Índico 

Ocidental (WIOMSA) 

Parceiros locais do projecto  

ONG/organização de 
desenvolvimento/universidade/ 
autoridades nacionais 

● Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo/People to People 
Development Aid (ADPP) 

● Associação do Meio Ambiente/Associação do Meio 
Ambiente (AMA) 

● Departamento de Ciências Biológicas da Universidade 
Eduardo Mondlane (DBIO-UEM) 

● Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane 
(FC-UEM) 

● Instituto Nacional de Investigação Pesqueira/ Instituto Nacional 
de Investigação Pesqueira (IIP) 

● Fundo Fiduciário ProAzul 

● Fundação para a Conservação da Biodiversidade 

(BIOFUND) 

Autoridades nacionais  

 ● Ministério do Mar, Águas interiores e Pescas/ Ministério do Mar, 
águas interiores e pescas (MIMAIP) 

● Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) 

● Ministério da Terra e Ambiente / Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) 

● Ministério da Cultura e Turismo/ Ministério da Cultura e Turismo 
(MCT) 

● Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura/ Instituto de 
Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA) 

● Administração Nacional das Pescas (ADNAP) 

● Direcção Nacional de Políticas do Mar (DIPOL) 

● Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) 

 Distrito de Memba 

População local (incluindo o número 
de potenciais beneficiários, mulheres 
e homens); 

2,500 pessoas, pelo menos 1,250 mulheres, das comunidades 
pesqueiras locais 

 

Autoridades Administrativas Distritais 
e Provinciais; 

● Administrador Distrital de Memba; 

● Serviços de Actividade Económica Distrital de Memba; 

● Posto Admnistrativo de Lúrio e Memba Sede/ Escritório 
Administrativo de Lúrio e Memba Sede 
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Grupo de Stakeholders Intervenientes 

● Chefes das Localidades de Mathacaua, Serissa, Chaonde, 
Thathane, Simuco, Mupupu Nacoco, Muzuve, Mutheco, Fungo, 
Nathaca, Wepane, Napila e Geba/ Chefes de Mathacaua, Serissa, 
Chaonde, Thathane, Simuco, Mupupu Nacoco, Muzuve, Mutheco, 
Fungo, Nathaca, Wepane, Napila e Geba 

● Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura/ Instituto de 
Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA) 

Associações locais e grupos / comités 
de governação local 

● CCP de Memba Sede / Community Fishery Council de 
Memba Sede 

● CCP do Baixo Pinda / Community Fishery Council de Baixo Pimba 

● CCP de Serissa/ Community Fishery Council de Serissa 

● CCP de Simuco/ Community Fishery Council de Simuco 

● CCP de Lúrio/ Community Fishery Council de Lúrio 

● 2 Associações Ambientais de Geba/ 2 Associação Ambiental 
de Geba 

● 3 Associações de Poupança em Memba Sede/ 3 
Associações de Poupança de Memba Sede 

● 2 Associações em Baixo Pinda/ 2 Associações em Baixo Pimba 

2 Associações em Simuco/ 2 Associações em Simuco 

Grupos vulneráveis específicos que 
podem ser afectados pelo projecto; 

● Mulheres, especialmente mulheres chefiadas por famílias, 
viúvas e mulheres solteiras; 

● Idosos 

ONG/CBO ● RARE 

● UICN 

● Solidariedade Moçambique 

Meios de comunicação locais que 
poderiam estar envolvidos; 

● Rádio Comunitária de Memba Sede / Comunidade 

● Rádio de Memba Sede 

● Estações de rádio, de Nacala-Porto e Nacala-Velha 

Interesses comerciais tais como 
operadores turísticos, associações e 
indústria extractiva. 

● Estância Turística Nuarro Lodge 

● Eni 

● ExxonMobil 

● TOTAL 

● Companhia de Investimento Africa Great Wall, Lda 

● Cimentos de Moçambique S. A. R. L. 

● CINAC - Cimentos de Nacala, SA 

● Bolder, SA 

● Trans Ruccs Phoenix, Lda 

Outros intervenientes relevantes ● TBD 

 Distrito de Mossuril 
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Grupo de Stakeholders Intervenientes 

População local (incluindo o número 
de potenciais 

beneficiários, mulheres e homens); 

● 2,500 pessoas, pelo menos 1,250 mulheres, das comunidades 

pesqueiras locais 

Autoridades Administrativas Distritais e 
Provinciais; 

● Administrador Distrital de Mossuril; 

● Serviços de Actividade Económica do Distrito de Mossuril; 

● Posto Administrativo de Lunga e de Matibane / Escritório 
Administrativo de Lunga e de Matibane 

● Chefe das localidades de Mossuril Sede, Chocas Mar, 
Cabaceiras, Metacane, Nifukeniculo, Chikoma, Iwia, 
Mugigavavava, Munhohola, Krussi, Namalungo e 
Anduce/ Chefes de Mossuril Sede, Chocas Mar, 
Cabaceiras, Metacane, Nifukeniculo, Chikoma, Iwia, 
Mugigavavava, Munhohola, Krussi, Namalungo e 
Anduce 

● Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura/ Instituto de 

Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA) 

Associações locais e grupos / comités 
de governação local 

● CCP de Mossuril / Conselho Comunitário da Pesca de 
Mossuril 

● CCP de Lunga / Conselho Comunitário da Pesca de Lunga 

● CCP de Matibane / Conselho Comunitário das Pescas de 
Matibane 

● Associação do Agronegócio em Matibane na aldeia de Lavaca 
(que coopera com o Instituto Agrário de Nacuxa) 

● 4 Associações agrárias em Matoco / 4 Associações agrárias 
em Matoco 

● 2 Comités de Gestão de Recursos Naturais em Malassa e Nkurussi. 

Grupos vulneráveis específicos que 
podem ser afectados pelo projecto; 

● Mulheres, especialmente mulheres chefiadas por famílias, 
viúvas e mulheres solteiras; 

● Idosos 

ONG/CBO ● OIKOS / Blue Ventures 

● Solidariedade Moçambique 

Meios de comunicação locais que 
poderiam estar envolvidos; 

●  Nenhuma rádio local foi identificada durante a visita de campo, mas 
a rádio local de Nacala podia potencialmente ser utilizada, uma vez 
que tem cobertura em Mossuril. 

● Rádio local de Matibane 

Interesses comerciais tais como 
operadores turísticos, associações e 
indústria extractiva. 

● Coral Lodge e outros operadores turísticos na zona de Chocas 
Mar em Mossuril 

● Eni 

● ExxonMobil 

● TOTAL 

● Trans Ruccs Phoenix, Lda 

● Haiyu Mining Co., Lda 

● Kenmare Moma Mining Lda 

● Afrifocus Resources, Lda 

● Shuang Long, Lda 
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Grupo de Stakeholders Intervenientes 

● Recursos TZM, S. A 

Outros intervenientes relevantes ● TBD 

 

 

2.2.1 Análise das partes interessadas  

Na fase actual, com base no trabalho de campo e nas reuniões realizadas até agora, 
apresentamos uma análise preliminar no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Análise preliminar das partes interessadas para Memba e Mossuril (* isto baseia-se nas reuniões e 
discussões dos grupos focais apresentadas na subsecção seguinte; ** estimado com base no conhecimento limitado 
da equipa do projecto; *** a ser determinado durante as avaliações de base) 

Interveniente Vista do Projecto* Nível de Influência*** Nível de Impacto do 
Projecto**** 

 Pos Neu Neg Alto Médio Baixo Alto Médio Baixo 

Ministério do Mar, das 
Águas Interiores e das 

Pescas 
X   X   --- --- --- 

Administração Nacional 
das Pescas 

X   X   --- --- --- 

Instituto Nacional de 
Investigação Pesqueira 

X   X   --- --- --- 

Fundo Fiduciário ProAzul 
X   X   --- --- --- 

Administração Nacional 
de Áreas de Conservação 

X   X   --- --- --- 

Serviços Distritais de 
Actividade Económica de 

Memba 
X   X   --- --- --- 

Chefes dos Postos 
Administrativos de Lúrio e 

Memba Sede 
X    X  --- --- --- 

Chefes de Localidade de 
Simuco e Baixo Pinda 

X    X  --- --- --- 

Pontos Focais IDEPA em 
Memba - 4 Trabalhadores 
de Extensão que assistem 

4 áreas geográficas 
propostas para o projecto 

X    X  --- --- --- 

PCC de Memba Sede 
X   X   --- --- --- 

PCC de Baixo Pinda 
X   X   --- --- --- 

PCC de Serissa 
X   X   --- --- --- 

PCC de Simuco 
X   X   --- --- --- 

2 associações ambientais 
de Geba 

X    X  --- --- --- 

3 associações de 
poupança de Memba Sede 

X    X  --- --- --- 
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Interveniente Vista do Projecto* Nível de Influência*** Nível de Impacto do 
Projecto**** 

2 associações locais de 
Baixo Pinda 

X    X  --- --- --- 

2 associações locais de 
Simuco 

X    X  --- --- --- 

Coordenador do projecto 
RARE implementado no 

distrito de Memba 
X     X --- --- --- 

Representantes do 
operador turístico, Nuarro 

Lodge (Memba) 
X     X --- --- --- 

Secretário Permanente do 
Distrito de Mossuril 

X   X   --- --- --- 

Chefe do Posto 
Administrativo de 

Mossuril Sede 
X    X  --- --- --- 

Chefe dos Postos 
Administrativos de 

Matibane 
X    X  --- --- --- 

Director Substituto dos 
Serviços de Actividade 

Económica do Distrito de 
Mossuril 

X    X     

Técnico do IDEPA em 
Mossuril 

X    X  --- --- --- 

1 presidente e 1 secretário 
de uma associação do 
agronegócio de Lavaca 

X     X --- --- --- 

2 professores do Instituto 
Politécnico de Nacuxa, 
que apoia a associação 

local do agronegócio 

X     X --- --- --- 

1 Presidente e 1 
Secretário da Associação 

de Pescadores de 
Cabaceira Pequena 

X   X   --- --- --- 

1 Presidente e 1 
Secretário dos CCP de 

Mossuril 
X   X   --- --- --- 

1 Presidente e 1 
Secretário dos CCP de 

Matibane 
 X  X   --- --- --- 

Gerente do operador 
turístico, Carrusca Beach 

Lodge 
 X    X --- --- --- 

1 técnico da OIKOS 
X     X --- --- --- 

Técnicos da Blue 
Ventures 

X     X --- --- --- 

Técnicos da Solidariedade 
Moçambique 

X     X --- --- --- 
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2.3 Envolvimento das partes interessadas até à data (incluindo quaisquer acordos 

alcançados) 

As actividades de envolvimento das partes interessadas no terreno foram realizadas pelas ONG 
parceiras locais ADPP e AMA, nos Distritos de Memba, Nacala-Porto e Mossuril para a 
componente socioeconómica da intervenção. O quadro de avaliação resulta dos Termos de 
Referência desenvolvidos pela WCS e aprovados por consenso pelos parceiros do projecto em 
Novembro de 2020. Enquanto Nacala-Porto foi avaliado, o Distrito não foi incluído no projecto 
porque é muito industrializado, com muitos pontos potenciais de conflito, o que poderia criar 
estrangulamentos devido à oposição dos governos locais e empresas privadas. 

Entre Novembro de 2020 e Agosto de 2021, a WCS envolveu vários intervenientes a nível 
nacional (instituições governamentais) e parceiros de conservação com projectos em 
implementação na área de estudo (RARE, IUCN, OIKOS, Blue Ventures e Solidariedade 
Moçambique). Este envolvimento foi particularmente intenso entre Junho e Agosto de 2021 
quando a AMA e a ADPP também restabeleceram contactos com as partes interessadas locais 
de Memba e Mossuril. 

2.3.1 Compromissos históricos 

As actividades de envolvimento das partes interessadas realizadas até à data estão resumidas 
nos parágrafos seguintes. 

a) Contactos até Janeiro de 2021 

A nível central: 

Duas Autoridades Nacionais já estão directamente envolvidas na proposta como parceiros do 
projecto, nomeadamente 

● O Instituto Nacional de Investigação Pesqueira - IIP 

● O Fundo Fiduciário ProAzul, 

A Administração Nacional das Pescas (ADNAP) também foi contactada e estará directamente 
envolvida nas actividades do projecto. O Ministério das Águas e Pescas do Interior do Mar 
(MIMAIP) foi também contactado pela equipa do projecto (através do IIP) e emitiu uma carta 
oficial de apoio ao projecto. 

A Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC), sob a tutela do Ministério da 
Terra e Ambiente (MTA) foi também contactada numa fase inicial do desenvolvimento da 
proposta. 

A nível distrital e local 

A nível distrital, foi realizada uma visita de campo em Novembro de 2020. No total, foram 
consultadas 128 pessoas, incluindo 46 através de Entrevistas de Informadores Chave e 82 
através de Discussões de Grupos de Centragem. Isto incluiu 32 mulheres e 96 homens. 

Em Memba, foram realizadas entrevistas com 11 informadores-chave e foram implementadas 
8 discussões com grupos focais com um total de 52 pessoas. Em Nacala-Porto, foram 
realizadas entrevistas com 18 informadores-chave e 1 FDG foi conduzido com 18 líderes locais 
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(3 líderes comunitários, 6 líderes religiosos e 9 chefes de bairro). Em Mossuril, foram realizadas 
entrevistas com 29 informadores-chave e 1 FDG foi realizado com 12 pessoas (2 líderes 
comunitários, 4 líderes religiosos e 6 secretários de bairro). 

● Distrito de Memba: 

Foram realizadas entrevistas com informadores-chave: 

- Serviços Distritais de Actividade Económica de Memba, 

- Chefes dos Postos Administrativos de Lúrio e Memba Sede, 

- Chefes de Localidade de Simuco e Baixo Pinda, 

- Pontos Focais IDEPA - 4 Trabalhadores de Extensão que assistem 4 áreas geográficas 

propostas para o projecto 

- Coordenador do projecto RARE implementado no distrito 

- Representantes do operador turístico, Nuarro Lodge, que não só tem interesses 
económicos mas também está empenhado na preservação dos ecossistemas marinhos 
e no apoio à subsistência da população local. 

As discussões dos Grupos de Centragem foram implementadas com um total de 52 pessoas, 
incluindo: 

- PCC de Memba Sede (3 pessoas) 

- CCP de Baixo Pinda (3 pessoas) 

- CCP de Serissa ( 7 pessoas) 

- CCP de Simuco (5 pessoas) 

- 2 associações ambientais de Geba (11 pessoas) 

- 3 associações de poupança de Memba Sede (13 pessoas) 

- 2 associações locais de Baixo Pinda (6 pessoas) 

- 2 associações locais de Simuco (4 pessoas) 

 

Os detalhes das pessoas contactadas são apresentados no Quadro 6 abaixo. 

Quadro 6 - Lista dos actores que foram consultados no Distrito de Memba 

Nome / Designação Tipo de interveniente 

Director dos Serviços Distritais de Actividade Económica Autoridade local 

Ponto Focal IDEPA Memba Sede Autoridade local 

Ponto Focal IDEPA Baixo Pinda Autoridade local 

Ponto Focal IDEPA Simuco Autoridade local 

Ponto Focal IDEPA Serissa Autoridade local 
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Nome / Designação Tipo de interveniente 

Chefe do Posto Administrativo de Memba Sede Autoridade local 

Chefe do Posto Administrativo de 
Lúrio 

Autoridade local 

Chefe de Localidade de Simuco Autoridade local 

Chefe de Localidade de Geba (Baixo 
Pinda) 

Autoridade local 

CCP de Memba Sede (Secretário) CCP 

CCP de Baixo Pinda (Secretário) CCP 

CCP de Simuco (Presidente) CCP 

CCP de Serissa (Secretário) CCP 

Gestor de implementação do projecto RARE na zona alvo ONG 

Grupos comunitários alvo do projecto IUCN/RARE (Família 
Pobre com 29 membros, 21 dos quais mulheres; Ajuda 
Mutua com 25 membros, 12 dos quais mulheres: 

Comunidade 

Outros grupos comunitários (homens e mulheres) - grupos de 
PCR da sede de Geba; Nkanocupala com 28 membros, 6 dos 
quais homens; Inshalla com 19 membros, 10 dos quais homens; 
Muanona com 6 membros; Muanikona com 9 membros, 3 dos 
quais homens; Watana Wuamussi com 19 membros, 7 dos quais 
homens; 
Nakukwelani com 20 membros, 5 dos quais homens. 

Comunidade 

Outros grupos comunitários (homens 
e mulheres) - Associação 
Wiwanana Juventude de Geba e 
a Associação de Pais de Geba para 
a Conservação do 
Ambiente; 30 membros, 12 de 
as mulheres. 

 

Comunidade 

Loja Nuarro  Operador turístico 

 

● Distrito de Mossuril: 

Foram realizadas entrevistas com informadores chave: 

- O Secretário Permanente do Distrito de Mossuril 

- Chefes dos Postos Administrativos de Mossuril Sede e Matibane 

- 1 Técnico do IDEPA 

- Director Substituto dos Serviços Distritais de Actividade Económica 

- Gerente do operador turístico, Carrusca Beach Lodge 
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- 1 técnico da OIKOS, uma ONG que está actualmente a implementar um projecto na 
área alvo 

- 1 presidente e 1 secretário de uma associação do agronegócio de Lavaca 

- 2 professores do Instituto Politécnico de Nacuxa, que apoia a associação local do 
agronegócio 

- 1 Presidente e 1 Secretário da Associação de Pescadores de Cabaceira Pequena 

- 2 Presidentes e 2 Secretários dos PCC de Mossuril e Matibane 

 

Foi realizada uma discussão de grupo focal com 12 pessoas que incluíam 2 líderes comunitários, 
4 líderes religiosos e 6 secretários de bairro. Os detalhes dos indivíduos contactados são 
apresentados no Quadro 7 abaixo. 

 

Quadro 7 - Lista dos actores que foram consultados no distrito de Mossuril 

Nome / Designação Tipo de interveniente 

Representante dos Serviços Distritais de Actividade 
Económica, Director Substituto 

Autoridades locais 

Técnico do Instituto para o Desenvolvimento da Pesca 
Artesanal 

Autoridades locais 

Presidente do PCC de Mossuril Sede CCP 

Presidente do PCC de Matibane CCP 

Presidente do PCC de Lunga CCP 

Técnico OIKOS ONG 

Chefe do Posto Administrativo de Matibane Autoridades locais 

Associação de Agro-negócios de Cavaca Grupo da 
comunidade local 

Chefe do Posto Administrativo de Lunga Autoridade local 

Chefe do Posto Administrativo de Sede de Mossuril Autoridade local 

Líder local de Mossuril Sede Líder local 

 

 

● Distrito de Nacala-Porto: 

Foram realizadas entrevistas com informadores chave: 

- O Administrador e o Secretário Permanente do Distrito de Nacala Porto 

- Chefes dos Postos Administrativos de Mutiva e Naherenque 

- 2 Técnicos do Instituto para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal (IDEPA) 
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- Director dos Serviços Distritais de Actividade Económica 

- Gestores dos operadores turísticos, Kualala Lodge e Ossimba Lodge 

- 1 presidente e 1 secretário da Associação de Pescadores de Quissimajulo 

- 3 secretários e 3 presidentes de CCP 

 

Foi implementado um grupo de discussão com 18 pessoas que incluía 3 líderes comunitários, 6 
líderes religiosos e 9 chefes do bairro. Os detalhes dos indivíduos contactados são apresentados 
no Quadro 8 abaixo. 

Quadro 8 - Lista dos actores que foram consultados no distrito de Nacala Porto 

Nome / Designação 
Tipo de 

interveniente 

Instituto de Investigação Pesqueira Técnico 

Secretário Permanente do Distrito Autoridades locais 

Técnico dos Serviços Distritais de Planeamento e Infra-
estruturas 

Autoridades locais 

PCC do Presidente Maheleni CCP 

CCP de Quissimajulo Presidente CCP 

Secretário do PCC de Naherenque CCP 

Técnico do Instituto para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal Governo 

Presidente de um grupo de poupança de Quissimajulo Grupo comunitário 

Presidente de um grupo de restauração de manguezais Grupo comunitário 

 

b) Contactos entre Janeiro de 2021 e Outubro de 2021 

Após a apresentação da versão inicial da proposta, foram realizadas actividades adicionais de 
envolvimento das partes interessadas, essencialmente destinadas a clarificar a coordenação do 
Projecto com as outras iniciativas de conservação que estão a ser desenvolvidas na região e a 
tentar obter uma melhor definição do número de pessoas potencialmente afectadas (pelo Projecto 
e pelas outras iniciativas de conservação na região). Os contactos com o governo foram também 
reforçados com o Governo.  

O quadro seguinte (Quadro 9) contém um breve resumo destas actividades adicionais. As 
reuniões com os parceiros do projecto, incluindo IIP e ProAzul, não estão incluídas no quadro 
abaixo. 

Quadro 9 - Principais contactos estabelecidos entre Janeiro de 2021 e Outubro de 2021 

Reunião / contactos Data(s) Assunto 

A WCS reuniu-se com o representante da 
Blue Ventures 

23Jun2021 Coordenação do Projecto com Blue Ventures e 
actividades da OIKOS na região 

A WCS reuniu-se com os directores da IIP e 
da ADNAP 

9Jul2021 Adaptação do Projecto às necessidades locais e 
ao novo Plano de Gestão da Pesca Artesanal do 
Distrito de Memba  
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Reunião / contactos Data(s) Assunto 

A WCS reuniu-se com o director da RARE 14Jul2021 Coordenação do Projecto com as actividades 
RARE na região 

A WCS reuniu-se com o director 
representante da UICN 

13Jul2021 Coordenação do Projecto com as actividades da 
UICN na região 

A WCS reuniu-se com representantes da 
ADNAP, SwioFish, IUCN e RARE 

19Jul2021 Novos regulamentos para a legalização, gestão e 
vigilância das zonas de pesca geridas pela 
comunidade  

A WCS reuniu-se com o representante da 
Solidariedade Moçambique (SM) 

30Jul2021 Coordenação do Projecto com as actividades SM 
na região 

A WCS reuniu-se com o representante da 
OIKOS 

30Jul, 13Oct2021 Coordenação do Projecto com as actividades da 
OIKOS e Blue Ventures na região 

AMA contactou o Chefe do Posto 
Administrativo de Matibane 

6, 15-17Jul2021 Pedido de informação (pessoas potencialmente 
afectadas) 

A AMA contactou o CCP de Matibane através 
de um representante dos Serviços de 
Actividades Económicas de Mossuril   

16-17Jul2021 Pedido de informação (pessoas potencialmente 
afectadas) 

A ADPP contactou os CCP de Memba, 
Serissa, Simuco e Baixo Pinda através de um 
representante dos Serviços de Actividades 
Económicas Mossuril   

28Jun-13Jul2021 Pedido de informação (pessoas potencialmente 
afectadas) 

 

c) Nova visita ao site em Dezembro de 2021 

Trabalho de campo adicional foi conduzido em Dezembro de 2021. Para além das partes 
interessadas visitadas durante a primeira visita de campo, foram consultadas mais informações 
complementares sobre as comunidades visadas. Um total de 130 pessoas foram consultadas 
durante esta segunda visita de campo, incluindo representantes dos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas, técnicos do Instituto de Desenvolvimento das Pescas e Aquacultura e 
pontos focais comunitários, líderes locais, CCPs, pescadores e sector privado. Dentro do número 
total de pessoas consultadas, 21 eram mulheres.  

No distrito de Memba, foram realizadas reuniões de consulta com 31 pessoas a nível comunitário, 
incluindo líderes comunitários, membros dos CCPs e pescadores, 7 pessoas a nível do governo 
distrital e 1 pessoa do sector privado. Em Mossuril, 89 pessoas foram consultadas a nível da 
comunidade e 2 pessoas a nível do governo distrital.  

  

● Distrito de Memba 

Foram realizadas reuniões de consulta com: 

- Serviços Distritais de Actividade Económica de Memba (3 pessoas), 

- CCP de Memba sede (4 pessoas) 

- PCC de Simuco (2 pessoas) 

- CCP de Baixo Pinda (19 pessoas) 

- Chefes de Localidade de Simuco e Baixo Pinda, 

- Secretário da comunidade de Baixo Pinda 

- A Rainha da comunidade do Baixo Pinda 

- Pontos Focais IDEPA - 4 Trabalhadores de Extensão que assistem as comunidades de 
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Memba sede, Simuco, Baixo Pinda e Serissa. 

- Ponto focal do SELT Marine Group 

 Os detalhes das pessoas contactadas são apresentados no Quadro 9 abaixo. 

 

 

Quadro 9: Lista dos actores que foram consultados no Distrito de Memba 

 

Nome/ Designação Tipo de interveniente 

Ponto Focal IDEPA em Memba sede Governo  

Pontos Focais IDEPA em Serissa Governo 

Departamento de Agricultura e Pescas (SDAE- Memba) Governo 

Chefe do Departamento de Promoção do Desenvolvimento Empresarial 
(SDAE-Memba) 

Cobertura 

Chefes de Localidade de Simuco Autoridade local 

Pontos Focais IDEPA em Simuco Governo 

Secretário do Simuco CCP CCP 

Chefes de Localidade de Baixo Pinda Autoridade local 

Secretário da comunidade de Baixo Pinda Autoridade local 

A comunidade Rainha de Baixo Pinda Autoridade local 

Pontos Focais IDEPA em Baixo Pinda Governo 

Secretário do Baixo Pinda CCP CCP 

Ponto focal do SELT Marine Group Sector privado 

 

● Distrito de Mossuril 

Foram realizadas reuniões de consulta com: 

- Representante do Director dos Serviços Distritais de Actividade Económica de Mossuril 

- CCP da sede de Mossuril (9 pessoas) 

- CCP da sede de Matibane (9 pessoas) 

- Pescadores Crusse (26 pessoas) 

- Pescadores Namalungo (43) 

- Chefes de Localidade de Crusse, Namalungo e Mossuril sede, 

- Pontos Focais IDEPA - 2 Trabalhadores de Extensão que assistem as comunidades de 

Memba sede, Simuco, Baixo Pinda e Serissa. 

Os detalhes dos indivíduos contactados são apresentados no Quadro 10 abaixo. 

Quadro 10: Lista dos actores que foram consultados no distrito de Mossuril 
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Nome/designação Tipo de intervenientes 

Pontos Focais IDEPA na sede de Matibane Governo 

Secretário da comunidade de Crusse Autoria local 

Pontos Focais IDEPA na sede de Mossuril Governo 

Representante do Director dos Serviços Distritais de Actividade Económica 
de Mossuril 

Governo 

Ponto focal da comunidade de Namalungo. Comunidade 

Anduce CCP membro e Ponto Focal CCP 

Chefe do Quartel General de Matibane - Sede Governo 

CCP da sede de Matibane - Presidente CCP 

      CCP da sede de Matibane - Membro CCP 

 

2.3.2 Opiniões de pessoas que estiveram envolvidas no compromisso histórico 

As principais conclusões / feedback sobre as principais conclusões / feedback, relativamente às 
actividades do projecto, pelas comunidades alvo nos 2 distritos alvo podem ser resumidas como 
se segue. 

Distrito de Memba 

Autoridades distritais 

As autoridades distritais estão conscientes da necessidade de criar áreas de protecção a fim de 
melhorar a utilização sustentável dos recursos marinhos. As autoridades reconhecem a pressão 
exercida sobre os recursos marinhos, a degradação dos mangais, ervas marinhas e corais, e o 
declínio significativo da quantidade de peixe nos últimos anos. 

Em Geba, as autoridades chamam a atenção para a necessidade de envolver a comunidade na 
criação de mecanismos de geração de rendimentos para melhorar a subsistência das 
comunidades. 

Em Simuco, onde existe uma área considerável de mangais degradados em Mutepo, Simuco 
sede, Mpupunacoco e Namuala, estando mais perto da costa, uma intervenção poderia facilitar 
o repovoamento dos mangais. 

Em Lúrio, as autoridades acreditam que o projecto é uma oportunidade única para aumentar a 
produção de recursos marinhos e aumentar o rendimento das comunidades através de 
actividades alternativas. Ajudará também a preservar as áreas identificadas onde já ocorre a 
erosão. 

 

Comunidades Locais e PCCs 

Para os PCCs, o projecto complementará os esforços em curso e colmatará as lacunas há muito 
solicitadas, tais como a necessidade de sensibilização para as boas práticas de pesca, apoio na 
delimitação de mais áreas de recuperação, apoio em meios para actividades de fiscalização, 
licenciamento de pescadores, desenvolvimento de capacidades em melhores técnicas de 
repovoamento de mangais, apoio em meios para delimitar áreas de conservação identificadas. A 
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iniciativa irá aumentar a abundância de peixe no futuro, o que é considerado importante face à 
recente diminuição da abundância de recursos. 

Para o CCP de Memba Sede todos os projectos destinados a criar mais áreas de protecção, 
restauração do mangue, ervas marinhas e corais são bem-vindos. Os membros do PCC estão 
conscientes de que sem os mangais os peixes e outros recursos marinhos não poderão 
reproduzir-se. O PCC de Memba Sede expressou a necessidade de apoio na sua legalização. 
Este PCC tem equipamento para realizar patrulhas nas suas áreas de gestão, adquirido sob o 
apoio da RARE, nomeadamente: uma sede melhorada; um barco para vigilância; rádios de 
comunicação e dois binóculos. Além disso, este PCC manifestou interesse em criar mais APGCs 
para maximizar a gestão e recuperação dos recursos locais, especificamente nos centros 
pesqueiros de Merenge e Namare. 

O CCP em Simuco congratula-se com o projecto e acredita que o projecto ajudará 
significativamente a recuperar os seus recursos marinhos, uma vez que ultimamente tem havido 
uma escassez de peixe de qualidade no mar. Este PCC está interessado em criar novos PCC 
separados e novas áreas de gestão entre os centros de pesca de Racine, Namuala e Mpupo 
Nacopo. O PCC de Simuco, observou que estes centros de pesca têm uma média de 100 
pescadores residentes cada um, o que indica que novos PCC podem ser criados nestes locais. 
Além disso, o PCC de Simuco expressou a necessidade de apoio para melhorar a sua sede e a 
aquisição de equipamento de patrulhamento, tal como um barco a motor e outro material 
relacionado, para melhorar as suas actividades de fiscalização. 

Os pescadores de Baixo Pinda estão conscientes da necessidade de criar mais áreas de 
protecção, a fim de desenvolver actividades de pesca com a experiência de áreas recentemente 
estabelecidas. Nos últimos anos, têm observado uma diminuição significativa na abundância dos 
recursos pesqueiros. Devido a isto, manifestaram o seu interesse em criar novos PCC nas 
comunidades de Farol e Geba para maximizar a gestão dos seus recursos. Neste último, o PCC 
gostaria de criar uma área de protecção e manifestou interesse em revitalizar a área de 
recuperação de recursos anteriormente criada no centro pesqueiro de Mademane. Para melhorar 
os seus esforços de gestão da pesca a nível local, o PCC de Baixo Pinda expressou a 
necessidade de uma sede melhorada, uma vez que têm uma sede convencional que não está 
operacional, e equipamento de patrulhamento para actividades de fiscalização. Além disso, o 
PCC mencionou que há necessidade de trocar experiências com PCCs de outras comunidades, 
a fim de ter mais experiência na gestão da pesca.  

Os membros do PCC Serissa queixam-se de uma pesca desordenada e insustentável. Eles 
acreditam que o projecto poderia ajudar a mitigar estes exageros, criando áreas claramente 
definidas e sinalizadas para a prática da pesca. Poderia também ajudar os CCP no seu trabalho 
de sensibilização dos pescadores para a necessidade de respeitar as áreas de protecção já 
identificadas. 

Nas aldeias de Geba e Serissa existem iniciativas voluntárias para restaurar os manguezais. Em 
Geba existem duas Associações Ambientais de Jovens e Pais de Geba, chamadas Associação 
Juvenil Wiwanana e Associação de Pais de Geba para a Conservação Ambiental. Quando o 
trabalho de campo foi conduzido, estes grupos já tinham repovoado uma área de 2,5 ha de 
mangais com a plantação de 6.300 plântulas de mangais em 4 meses. Os grupos trabalham sem 
quaisquer incentivos e com muitas necessidades de formação sobre a implementação das 
melhores práticas para o repovoamento de plântulas. A iniciativa foi inspirada por campanhas 
conduzidas pelo governo local. O apoio adicional foi considerado muito bem-vindo. 

 

Associações de pescadores e estâncias turísticas 
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O único operador turístico relevante no Distrito de Memba é o Nuarro Lodge, que é uma estância 
turística privada, a operar na cidade de Geba desde 2005. Ocupa uma área de 870ha. Para além 
das actividades económicas, de alojamento e restauração, o lodge de Nuarro desenvolve também 
actividades ecológicas para a protecção da natureza e actividades de responsabilidade social 
nas comunidades em redor do lodge. 

O hotel demonstrou interesse em criar sinergias com o projecto e é a favor de apoiar a extensão 
e alargamento das áreas anteriores criadas pelo hotel. Nuarro está interessado em estabelecer 
uma colaboração com o projecto, especialmente para a zona de Marrusse, onde existe uma maior 
pressão sobre a exploração dos recursos pesqueiros. Nesta zona têm-se registado casos 
recorrentes de invasão das zonas por pescadores, apesar de já ter sido emitida uma inibição à 
pesca. 

Nuarro identifica também a necessidade de cooperação no combate à utilização de redes 
mosquiteiras para a pesca, uma prática que tem sido observada na região apesar da mobilização 
dos pescadores para a desencorajar. Nuarro está disponível para ajudar na criação de 
campanhas em conjunto com o projecto de redução de práticas nocivas. 

O projecto não irá entrar em conflito com os interesses da estância. Pelo contrário, poderá 
complementar os esforços em curso da estância e aumentar a extensão da área de protecção de 
1 km2 criada pela estância, resultando numa maior abundância de recursos marinhos, bem como 
na sensibilização para a utilização de boas práticas de pesca. 

 

Outros projectos 

A implementação do projecto de Resiliência Costeira às Alterações Climáticas (CRCC) da UICN 
termina em 2022. O projecto, que está a ser implementado no terreno com o apoio da RARE, 
trabalha com 4 CCPs. Desenvolveu um Plano de Acção Comunitário de Resiliência e Utilização 
de Recursos para cada PCC. Isto incluiu alguns meios de subsistência alternativos; foram 
desenvolvidas consultas comunitárias para avaliar quais os meios de subsistência alternativos 
preferidos (agricultura de conservação, cultivo de vegetais, apicultura, dispositivos de 
agrupamento de peixes; equipamento: fabricantes de gelo, caixas de refrigeração). Estas 
iniciativas estão a ser financiadas através de projectos comunitários. Existem também projectos 
comunitários sobre restauração e gestão de ecossistemas (mangais). Grupos comunitários têm 
apresentado o seu projecto de restauração de mangais. A intervenção seria em Memba. E 
identificarão áreas necessitadas de protecção e não sujeitas a maior degradação. 

RARE também está a trabalhar em Memba Sede com a sua abordagem Fish Forever, que deveria 
ter sido feita em 2021, mas que foi prolongada até 2022. A RARE obteve fundos dos 5 fundos da 
Oceans para continuar o trabalho até 2023. As actividades em Memba incluem a participação da 
comunidade; participação em reuniões de co-gestão; recolha de dados (os dados biológicos e 
sociais são digitalizados); meios de subsistência alternativos; medidas de resiliência climática. 

A RARE fornece aconselhamento técnico ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, no 
planeamento e adopção de um modelo para a criação de áreas de recuperação de recursos. 
Apoia a Administração Nacional das Pescas (ANDAP) no desenvolvimento do Plano de Gestão 
da Pesca Artesanal do Distrito de Memba, que criou uma APGC de 19.647,77 ha em Simuco com 
uma ARR de 377,70 ha (estava inicialmente planeado 3.929,54 ha); uma APGC em Serissa com 
10.759.30 ha e duas ARR com um total de 1.198,21 ha (estava inicialmente planeado 2.151,86 
ha); uma APGC de 14.439,16h a em Baixo Pinda com uma ARR de 507,55 ha (estava 
inicialmente planeado 2.887,84 ha); e uma APGC de 19.981,37 ha em Memba com duas ARR 
com um total de 1.003,25 ha).  
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Para envolver e comunicar com as comunidades, a RARE utilizou uma abordagem de Marketing 
Social, o que foi feito através de campanhas. O projecto criou um pacote de comunicação social, 
mapeamento dos intervenientes, estudos específicos sobre atitudes e práticas comunitárias, 
campanhas utilizando estações de rádio comunitárias, centros de vídeo e murais. 

Através da abordagem Fish Forever e do projecto CRCC da IUCN, a RARE apoiou a comunidade 
no estabelecimento de grupos de PCR, que são compostos maioritariamente por mulheres. O 
projecto apoia os agricultores de Serissa através de formação em agricultura de conservação. Na 
aldeia de Memba, a RARE apoiou a construção da sede local do CCP, e a formação no 
estabelecimento e monitorização de áreas de protecção. No posto administrativo em Lúrio, a 
RARE forneceu unidades de conservação de peixe, congeladores de gás, e materiais para a 
prática agrícola.  

O representante da RARE sugeriu as seguintes sinergias com o projecto financiado pela BAF 
proposto: 

− Continuar com a implementação dos planos de gestão para as áreas já identificadas e 
criadas, uma vez que o projecto RARE termina em 2022; 

− Continuar com a implementação de planos de negócios nas comunidades (a RARE apoia 
os planos de negócios nas comunidades, PCRs e CCPs com um valor de 10.000 USD 
por plano de negócios); 

− Manter boas relações com o Governo, e envolver técnicos governamentais e oficiais de 
extensão em actividades para reforçar a sustentabilidade dos resultados a longo prazo; 

− Desenvolver intervenções de reflorestação de manguezais; 
− Promover a prática da agricultura de conservação, com enfoque na horticultura, e outras 

estratégias alternativas de subsistência, incluindo apoio técnico contínuo e assistência ao 
desenvolvimento da cadeia de valor a grupos que receberam equipamento para produção 
de mel do projecto RARE. 

A Solidariedade Moçambique começou recentemente a implementar o projecto MERCIM 
(Improving Climatic Resilience in Mozambique), financiado pela União Europeia. Solidariedade 
Moçambique está a implementar várias actividades nos Distritos de Memba e Mossuril, com um 
orçamento limitado, mas algumas sobrepõem-se às dos projectos realizados por RARE, IUCN e 
Oikos/BV, incluindo formação aos CCPs e actividades de restauração de mangais (cerca de 
12ha). Como mencionado, foi promovido o envolvimento com este parceiro e o restante para 
desenvolver uma matriz de coordenação, que garantirá sinergias e complementaridade entre o 
projecto do BAF e os restantes que operam na região. 

 

Outras partes interessadas 

A SNV apoiou as comunidades no posto administrativo de Lúrio, para identificar as zonas de não 
tomada, a fim de permitir a reprodução das espécies, e também as comunidades formadas na 
protecção do ecossistema. 

O programa Propesca do IDEPA, financiado pelo IFAD, apoiou a criação de alguns grupos de 
poupança, bem como a protecção dos ecossistemas marinhos. Um projecto para prevenir o HIV 
e melhorar a nutrição das comunidades piscatórias nos centros de crescimento de Angoche, 
Memba, Larde, Moma, Nacala Porto e Ilha de Moçambique foi também implementado através do 
projecto Propesca, tendo a ADPP como parceiro de implementação. As campanhas do projecto 
atingiram 29.000 beneficiários directos. 

Além disso, a WCS e a IIP comprometeram-se com a ADNAP a assegurar que o projecto é 
totalmente coordenado com as actividades que estão a ser planeadas para os Distritos. O ADNAP 
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vê o nosso projecto como um valor acrescentado para a região e como uma forma de melhorar o 
novo plano de gestão da pesca artesanal que foi aprovado para o Distrito de Memba. Por essa 
razão, o ADNAP emitiu uma carta de apoio ao projecto, solicitando que o projecto acrescentasse 
várias actividades para apoiar a implementação do Plano de Gestão que foi desenvolvido. Várias 
destas já estavam incluídas no nosso projecto, mas outras que não estavam originalmente 
planeadas foram acrescentadas, tal como explicado na secção de mitigação. 

SELT Marine Group é uma empresa privada tunisina dedicada à produção e transformação de 
algas marinhas. Esta empresa realiza as suas actividades de produção de algas marinhas com 
base em cordas perfiladas em locais arenosos e com influência marítima ao longo da zona 
costeira do Baixo Pinda. Esta empresa envolve a comunidade local, incluindo mulheres, nas 
actividades de produção e transformação de algas marinhas. A empresa está interessada em 
juntar esforços com o projecto para encorajar a pesca sustentável, promovendo actividades 
alternativas de subsistência para as comunidades, o que reduzirá a pressão sobre a pesca, e 
reduzirá a utilização de artes de pesca nocivas. 

 

Meios de comunicação locais 

Os únicos meios de comunicação social locais existentes nas localidades e postos administrativos 
são as rádios locais, especificamente a Rádio Comunitária de Memba Sede, mas as comunidades 
também podem sintonizar outras estações de rádio, de Nacala-Porto, Nacala-Velha, e Cabo 
Delgado, no caso de Serissa e Lúrio (Rádio Mecúfi). 

 

Distrito de Mossuril 

Autoridades distritais 

As autoridades de Mossuril mostraram-se dispostas a aceitar o projecto e a ajudar de todas as 
formas necessárias. Tal como os pescadores, as autoridades observaram a redução dos recursos 
marinhos e costeiros e suspeitam que tal se deve à utilização de artes de pesca nocivas e à 
destruição dos ecossistemas marinhos. De acordo com a sua percepção, a captura por unidade 
de esforço foi grandemente reduzida. Os pescadores são obrigados a deslocar-se para zonas de 
pesca muito distantes, embora com capturas baixas em quantidade e qualidade. 

Tanto o Mossuril como os escritórios administrativos de Matibane têm estuários que, segundo 
eles, servem como uma barreira para proteger a costa de ventos violentos e como local de 
reprodução de crustáceos (caranguejo e camarão). 

Em Mossuril, os funcionários governamentais e as estruturas locais não têm informações sobre 
o estado dos recursos marinhos e costeiros e, de acordo com eles, em Mossuril não existe um 
plano de conservação dos mangais. 

As áreas de Mossuril Sede onde ocorre a degradação dos manguezais são Sem Milhas e São 
João. Uma área de mangue é degradada por ter sido utilizada pelas comunidades para recolher 
materiais de construção e lenha para a preparação de alimentos; alguns recifes de coral são 
também degradados devido à queima de carbonato de cálcio das conchas para o fabrico de cal. 
Em Mossuril, os pescadores também partem corais e rochas para assustar os peixes e polvos e 
destruir as ervas marinhas utilizando o arrasto de praia. 

Em Matibane, a situação dos manguezais está a melhorar; no passado, as pessoas utilizavam-
no para a construção, mas graças ao trabalho de sensibilização do PCC, as pessoas acabaram 
por abandonar esta prática. Contudo, foram estabelecidas salinas, causando a destruição de 
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florestas de mangue neste posto administrativo. A comunidade de Namalungo mencionou a 
existência de uma salina na região do Lumbo, perto do centro pesqueiro, onde esta comunidade 
manifestou interesse em criar uma nova área de recuperação de recursos marinhos. Há também 
a questão da erosão da linha costeira, que acaba por arrastar o mangue. 

Segundo as autoridades locais, o projecto proposto a ser financiado através do BAF pode 
complementar o projecto a ser implementado na região pelo OIKOS / Blue Ventures, apoiando a 
criação de zonas de pesca geridas pela comunidade noutros locais ainda não cobertos pelo 
OIKOS, por exemplo no Posto Administrativo de Lunga, Matibane e alguns locais ao nível do 
Posto Administrativo de Mossuril para evitar quaisquer conflitos ou sobreposições de actividades. 

 

Comunidades locais e CCPs 

Em Mossuril Sede a comunidade está bem informada sobre a importância dos encerramentos, 
graças à intervenção da OIKOS em parceria com a Blue Ventures. 

O CCP de Mossuril tem uma sede melhorada e um barco a motor para actividades de 
patrulhamento, que foi adquirido com o apoio da OIKOS / Blue Ventures. Assim, para 
complementar, o PCC expressou a necessidade de apoio na sua legalização e aquisição de: i) 
bóias para demarcar as áreas de recuperação de recursos já criadas; e a serem criadas no futuro; 
ii) fundos para assegurar o funcionamento do PCC; iii) e, material como selos com o logotipo do 
PCC, crachás e uniformes para todos os membros do PCC. Os membros do PCC de Mossuril 
manifestaram o seu interesse em criar novos PCC e novas áreas de recuperação de recursos ao 
longo dos seus centros de pesca, nomeadamente Cabaceira Pequena, Chocas Mar e Condúcia, 
uma vez que estas áreas mostram um declínio significativo nas capturas de peixe, e devido às 
longas distâncias de acesso a elas, a sua gestão está comprometida. Por conseguinte, ter novos 
PCCs baseados nesses centros de pesca pode maximizar a gestão da pesca nessas zonas. 

O PCC em Matibane tem uma sede construída com material convencional que foi oferecido pelo 
governo há muito tempo. Mas esta sede está agora degradada, e já realizou as suas reuniões no 
mercado local de peixe. Assim, o PCC expressou a necessidade de apoio na construção de uma 
sede melhorada, na aquisição de equipamento de patrulhamento e na sua legalização.  

As dificuldades que os PCC enfrentam são a falta de material de identificação por causa da qual 
o seu trabalho não é reconhecido e respeitado pela comunidade piscatória. Também se queixam 
da falta de meios de transporte para inspeccionar todos os centros de pesca, porque existem 
centros de pesca ou de desembarque que se encontram a cerca de 15 a 20 quilómetros de 
distância da sede do PCC. Todos os membros do PCC em Matibane vivem na aldeia principal, e 
em condições normais cada centro de pesca deveria ter pelo menos um membro no PCC. Para 
fazer face a isto, o PCC em Matibane manifestou interesse em criar novos PCC e novas áreas 
de recuperação de recursos ao longo dos seus centros de pesca, nomeadamente, Namalungo, 
Anduce, Niculo e Munhohola. 

Em geral, na região de Matibane as pessoas têm menos conhecimentos sobre áreas de pesca 
geridas pela comunidade. e a comunidade de Crusse, quando questionados se estariam 
interessados em criar as áreas de pesca geridas pela comunidade e as áreas de recuperação de 
recursos, responderam que seria difícil para as pessoas aceitar e respeitar estas áreas porque 
os bancos de pesca são poucos e pequenos e os pescadores não podem chegar a áreas 
marítimas ao largo que poderiam ter mais peixe. Contudo, estão interessados em estabelecer um 
PCC. 

Em Matibane, existem 7 associações, nomeadamente 1 Associação Lavaca do agronegócio 
dedicado à agricultura e piscicultura em cativeiro, 4 associações dedicadas apenas a actividades 
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agrícolas, e 2 Comités de Gestão de Recursos Naturais (NRMCs) de Nacussi e Namalassa. A 
Associação Lavaca do Agronegócio tem 50 membros, 12 dos quais são mulheres. 

 

Associações de pescadores e estâncias turísticas 

Mossuril é também uma zona turística que, para além de operadores turísticos, tem muitas casas 
de praia situadas ao longo da orla marítima. Um dos pontos mais famosos em termos de turismo 
é a praia de Chocas Mar, localizada no posto administrativo da cidade principal. 

Uma estância turística chamada Carrusca foi visitada na praia de Chocas Mar, que também 
realiza actividades de conservação, para além de restauração e alojamento. A comunidade local 
beneficia das suas actividades através de uma pequena ajuda aos serviços distritais de educação 
e tecnologia em dias comemorativos. O representante da Carrusca congratula-se com a ideia de 
criar áreas de conservação, uma vez que as beneficia, uma vez que atrai turistas. No entanto, 
até à data, esta estância não demonstrou interesse em colaborar com o projecto, uma vez que 
era complicado para ela dar alguma sugestão sem conhecer os detalhes específicos do projecto. 
Existe a possibilidade de um maior envolvimento depois de o âmbito detalhado do projecto ter 
sido partilhado. 

Em Matibane não foram visitadas estâncias turísticas porque as existentes estão localizadas 
muito longe das comunidades. 

 

Outros projectos 

A RARE está a implementar um projecto na Ilha de Moçambique centrado no desenvolvimento 
de um Plano de Gestão para esta área. Esta ONG está a criar um agrupamento de zonas de 
pesca geridas pela comunidade, trabalhando com PCCs, formando os PCCs e identificando 
locais que poderiam ser viveiros de peixe.  

OIKOS e Blue Ventures estão a desenvolver um projecto em Mossuril com as comunidades 
locais, nomeadamente: 

● Centro de Pesca do Lumbo/Morromone, que pertence ao PCC Sanculo; tem 300 
pescadores envolvidos nas actividades promovidas pela OIKOS (Note-se que existe um 
PCC na Ilha de Moçambique que representa toda a ilha e é uma união de PCCs que 
inclui a própria ilha, Sanculo e Quissanga);  

● CCP de Mossuril Sede e Centro de Pesca de S. João (este é um dos muitos centros de 
pesca do Posto Administrativo de Mossuril Sede): o CCP de Mossuril Sede está 
praticamente inactivo e apenas realiza actividades relacionadas com processos de 
licenciamento de apoio aos Serviços Distritais locais de Actividades Económicas - 
SDAE); o Centro de Pesca de S. João tem 728 pescadores que estavam envolvidos nas 
actividades promovidas pela OIKOS mas que agora estão praticamente inactivos, uma 
vez que devido a vários problemas de operacionalização é pouco provável que venha a 
ser apoiado pela OIKOS no futuro;  

● Centro de Pesca de Chocas Mar (Posto Administrativo de Mossuril Sede, Mossuril); 
actualmente não existe PCC, apenas um grupo de fiscalização; 1060 pescadores estão 
envolvidos nas actividades promovidas pela OIKOS.   

● Centro de Pesca de Cabaceira Pequena (Posto Administrativo de Mossuril Sede, 
Mossuril); actualmente não existe CCP; 302 pescadores estão envolvidos nas 
actividades da OIKOS.   
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A OIKOS e a Blue Ventures têm vindo a trabalhar com os Centros de Pesca e grupos de vigilância 
no desenvolvimento de planos de gestão para as áreas geridas por cada comunidade. A 
identificação e cartografia das áreas e a avaliação subaquática dos habitats já foram realizadas. 
Até agora foram implementadas três áreas temporárias de recuperação de recursos (São João 
com 226 ha, Chocas Mar com 158 ha e Cabaceira Pequena com 420 ha).  

O CCP de Mossuril Sede foi equipado pelo OIKOS com um navio e coletes de identificação mas 
enfrenta algumas dificuldades na gestão do equipamento; a construção da sede do CCP de 
Mossuril Sede foi incluída no projecto do OIKOS.  

Segundo a OIKOS, foi fácil envolver as pessoas no projecto devido ao facto de os recursos 
pesqueiros na baía do Lumbo serem muito escassos, as comunidades estavam a ouvir histórias 
de sucesso de outros locais e, portanto, estavam na necessidade e receptivas a uma mudança 
rápida.  

Oikos / Blue Ventures estão a concluir o seu projecto e procuram fundos para continuar a apoiar 
o PCC de Mossuril Sede e criar os PCC de Chocas Mar e Cabaceira Pequena, comunidades com 
as quais já estão a trabalhar. Por conseguinte, a coordenação foi desenvolvida para não incluir 
actividades sobrepostas entre os projectos como a formação e o apoio à gestão destes PCCs.   

Como mencionado acima, Solidariedade Moçambique também está a trabalhar em Mossuril, com 
uma abordagem semelhante à de Memba. 

 

2.3.3 Questões de legado e processos anteriores relativos à restrição de acesso 

Até à data, as consultas com as partes interessadas e as reuniões com outras organizações que 
operam na área não revelaram grandes problemas de legado, embora algumas questões tenham 
surgido e venham a ser seguidas.  Isso não significa que outras questões importantes não 
existam, a nossa equipa não lhes foi dada a conhecer.  Continuaremos a ouvir potenciais 
questões e a assinalar uma necessidade de resolução caso surja alguma que possa ter impacto 
nos resultados do projecto. Abaixo está um resumo do que sabemos para cada distrito.  

 

Distrito de Memba 

Viabilidade de estabelecer uma zona de conservação marinha de uso sustentável no distrito de 
Memba com restauração e protecção de mangais, ervas marinhas e corais, e onde estão 
incluídas zonas de pesca geridas pela comunidade 

Todas as entidades contactadas no Distrito, incluindo o SDAE, chefes de postos e localidades, 
operadores privados, conselhos comunitários de pesca e comunidades em geral, manifestaram 
interesse no projecto, porque compreendem que este irá responder às grandes necessidades 
que o distrito enfrenta, em particular das comunidades que vivem ao longo da costa. Os desafios 
incluem a diminuição da abundância dos recursos pesqueiros, a pressão sobre o mar nos três 
períodos do dia; a erosão costeira; a degradação dos mangais, corais e ervas marinhas, seja por 
factores humanos ou naturais. As autoridades e comunidades locais estão interessadas em 
encontrar uma saída para a situação actual e em responder aos desafios. 

O projecto responde às necessidades maiores do distrito, das autoridades locais e das 
comunidades locais. Os actores locais apoiam actividades que envolvem a população no 
processo de repovoamento de áreas degradadas de mangais, bem como em todas as actividades 
de monitorização e inspecção em zonas de protecção. O projecto é bem-vindo e, em todas as 
comunidades com as quais houve contacto, a expectativa é enorme para o início das actividades 
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do projecto, com ênfase na gestão das pescas e nas actividades de reforço dos meios de 
subsistência. 

O mesmo optimismo é partilhado pelos parceiros de conservação, que vêem este projecto 
financiado pelo BAF como complementar ao que tem sido feito até agora, permitindo trazer mais 
recursos, que são essenciais para alterar a situação actual da área de estudo. 

O Governo é também muito favorável, uma vez que o projecto está alinhado com a estratégia e 
planos nacionais para a região e contribui para os compromissos nacionais e internacionais que 
Moçambique assumiu relativamente às metas percentuais de áreas protegidas e objectivos 
sustentáveis. 

Os desafios são esperados, como relatado pelo representante da RARE. Estes incluem: 

− Resistência à mudança de comportamento entre as comunidades; 
− Persistência na utilização de artes de pesca nocivas; 
− Desflorestação de manguezais; 
− Disfuncionalidades dos Comités Comunitários de Pesca (CCP); 
− Autoridades locais, o governo local não se apropria do projecto e há constantes mudanças 

de responsáveis Longas distâncias e dificuldades no acesso aos locais de implementação 
devido a estradas de acesso em condições de extrema degradação (estradas e pontes 
destruídas); 

Na altura da primeira visita ao local (Novembro de 2020), do ponto de vista da comunidade, o 
projecto da RARE não tinha fornecido o que tinha prometido e havia insatisfação local. Por 
exemplo, no posto administrativo de Lúrio, a RARE forneceu unidades de conservação de peixe, 
congeladores de gás, e materiais para a prática agrícola. Contudo, as comunidades beneficiárias 
declararam que o equipamento fornecido ainda não estava a ser utilizado porque os grupos aos 
quais o material foi atribuído (CCPs, PCR e outros grupos comunitários) ainda não tinham sido 
treinados para utilizar o equipamento. Esta falta de satisfação foi também reiterada na 
comunidade de Baixo Pinda durante a segunda visita efectuada em Dezembro de 2021. Os 
pescadores queixaram-se da insustentabilidade do sistema de refrigeração fornecido pela RARE. 
Este sistema funcionou durante um curto período devido ao esgotamento do gás e os pescadores 
não dispunham de fundos suficientes para o recarregar. O que os levou a preferir estas unidades 
de conservação baseadas em painéis solares. Além disso, de acordo com os membros da 
comunidade é Baixo Pinda o projecto anterior prometeu apoiar um total de 50 empréstimos e 
grupos de poupança da aldeia e apenas seis foram apoiados. 

 

Considerando o acima exposto, existe o risco de que as comunidades possam queixar-se de 
experiências passadas e reclamar por quaisquer promessas insatisfeitas.  

Relativamente ao novo Plano de Gestão da Pesca Artesanal do Distrito de Memba, é possível 
que existam questões das comunidades sobre a forma como as APGCs e ARR foram delimitadas. 
Por essa razão, e como resultado do compromisso entre a WCS e a ADNAP, esta última solicitou 
que uma nova actividade fosse incluída no projecto, nomeadamente a "Melhoria/actualização do 
Plano de Gestão da Pesca Artesanal, com directrizes de gestão específicas por APGC". 

 

Mossuril 

Viabilidade do estabelecimento de uma zona de conservação marinha de uso sustentável no 
distrito de Mossuril com restauração e protecção de mangais, ervas marinhas e corais, e onde 
estão incluídas zonas de pesca geridas pela comunidade 
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Especificamente, na aldeia principal, o trabalho de campo realizado em Novembro de 2020 e 
Dezembro de 2021 revelou que a comunidade está consciente da importância de ter uma área 
de conservação para as espécies marinhas e costeiras porque a OIKOS trabalhou com os CCPs 
da Ilha de Moçambique e Mossuril Sede no processo de estabelecimento dos APGCs. Porque as 
áreas dos PCCs são muito grandes, a OIKOS também trabalhou com os centros de pesca para 
estabelecer novos APGCs. As estâncias turísticas e estruturas básicas e o governo concordam 
com o projecto e com o estabelecimento de mais APGCs com áreas de recuperação de recursos. 
Mostraram-se empenhados em fazer o que for necessário para tornar o projecto um sucesso. 
OIKOS confirma que não houve grandes desafios para a criação de áreas de recuperação de 
recursos em Mossuril porque as comunidades têm uma área de pesca muito maior do que as 
áreas que foram sugeridas para restrições; os CCP e os centros de pesca foram dotados de 
capacidade para conduzir actividades de monitorização para determinar o sucesso das restrições 
temporárias. Até agora, as decisões sobre os ARR foram unânimes no final das discussões 
realizadas pelos PCC e centros de pesca.  

No entanto, tem havido problemas na gestão adequada das áreas. Por exemplo, no S. João ARR, 
os não-membros invadiram a área durante a época de não tomada. Os barcos que foram 
apreendidos pertenciam a centros de pesca vizinhos ou outros postos administrativos. Houve 
também um incidente significativo na primeira vez que um encerramento temporário teve lugar 
em S. João, onde as bóias foram vandalizadas e depois todos os pescadores entraram na área. 
Entendeu-se que esta questão foi criada por actividades corruptas de alguns dos membros, que 
foram subsequentemente excluídos do grupo de vigilância e que as actividades ilegais chegaram 
ao fim. A segunda vez que a ARR temporária foi encerrada, não houve invasões, no entanto, há 
relatos de pescadores de S. João a invadirem a área de Morromone, que é uma área conjunta 
entre dois centros de pesca. A ARR de Cabaceira Pequena funcionou bem, mas depois houve 
alguns problemas que anularam a iniciativa. Actualmente, existem planos para encerrar 
novamente a área.  A ARR de Chocas Mar funcionou bem até à sua abertura, depois cercaram-
na novamente e tiveram dificuldades devido à falta de apoio institucional. Há também planos para 
voltar a fechá-la e criar uma área permanente de recuperação de recursos. A ARR temporária 
partilhada estabelecida entre PCC de Mossuril Sede e Lumbo foi interrompida devido à falta de 
coordenação e entendimento entre ambos os PCCs. Afirmaram que alguns pescadores do Lumbo 
invadiram a área. O PCC de Mossuril também planeia encerrar a sua área e aplicar a sua gestão 
de forma independente. 

 

As principais restrições relatadas pela OIKOS podem ser resumidas:  

● Invasão da APGC por pescadores vizinhos e locais  
● Utilização de artes de pesca nocivas (por exemplo, isco com luzes e redes 

mosquiteiras);  
● Corrupção do pessoal de execução  
● Falta de meios de execução (Logística)  
● Falta de colaboração com as comunidades locais e vizinhas  
● Envolvimento das instituições de controlo quando solicitado por grupos de vigilância 

como PRM/ADMAR 

De acordo com as conversas mantidas com as comunidades durante o trabalho de campo, no 
passado também parece ter acontecido um problema com o governo local, que alegadamente 
destruiu a sede muito básica do Mossuril Sede CCP. Parece que o governo local tinha planos 
para a área e providenciou um novo local para a reconstrução da sede. Isso nunca aconteceu e 
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o projecto da OIKOS/Blue Ventures construiu a nova sede do PCC. De acordo com a informação 
recolhida durante o trabalho de campo, o PCC Mossuril sente que há falta de reconhecimento do 
seu papel e responsabilidades tanto por parte do governo como da comunidade.  

No posto administrativo de Matibane, não existem organizações que apoiem a conservação dos 
recursos marinhos e costeiros, nem a criação de áreas de recuperação de recursos. De acordo 
com a estrutura do governo local e do CCP é possível introduzir este projecto de conservação 
em Matibane, mas os membros do CCP e a comunidade mostraram-se um pouco relutantes, 
porque nunca participaram num projecto ligado à conservação dos recursos marinhos e 
pesqueiros. É possível que os pescadores não aceitem e respeitem os encerramentos, apesar 
de estarem conscientes de que os recursos pesqueiros estão a esgotar-se. De acordo com as 
comunidades, os locais de pesca são muito poucos e muito pequenos e os pescadores de 
Matibane utilizam técnicas rudimentares e não podem ir pescar ao largo.  

Matibane é um local de difícil acesso e raramente supervisionado pelo governo distrital de 
Mossuril. Contudo, de acordo com observações recentes durante a segunda visita, o governo 
está a implementar o seu plano para asfaltar a estrada Mossuril -Matibane-Nacala. Para 
implementar com sucesso o projecto, será necessária uma quantidade significativa de trabalho 
no terreno. Uma estratégia semelhante à utilizada pela AMA na implementação da fase I do 
projecto OSOL-UE nas aldeias remotas de Mocímboa da Praia e Palma seria necessária. No 
projecto OSOL-UE, levou algum tempo para que as pessoas compreendessem os objectivos do 
projecto, mas após compreendê-los, toda a comunidade se envolveu facilmente e, de uma forma 
rápida, começou a colaborar. Após o envolvimento da comunidade, o projecto trouxe muitas 
mudanças em termos de melhoria da vida e bem-estar das comunidades, e para a conservação 
da diversidade biológica.   

Deve também notar-se que há vários anos foi desenvolvida uma proposta para a criação de uma 
Reserva Especial em Mossuril/Matibane, que acabou por não se materializar devido à falta de 
interesse e capacidade por parte do Governo. Existe agora interesse e os resultados do projecto 
desenvolvido pelo IIP e WCS para o mapeamento de potenciais áreas para a expansão dos MPAs 
mostram que esta é uma das áreas prioritárias da costa moçambicana, algo que é corroborado 
pela identificação da Matibane KBA (também uma Reserva Florestal).  

 

2.3.4 Esforços prévios em matéria de restrição de acesso 

Dado que os projectos anteriores criaram restrições de acesso na área maior do projecto, 
atribuiremos recursos para nos reunirmos com o governo e com os proponentes do projecto que 
estiveram envolvidos nas restrições de acesso para compreender que tipo de processo 
empreenderam para mitigar as restrições de acesso, como foi implementado, como funcionou, e 
o que poderia ser feito melhor para melhorar a implementação e reduzir potenciais conflitos entre 
os utilizadores.   

 

2.4 Metodologias de Envolvimento & Fóruns 

A concepção do projecto inclui um forte envolvimento com as comunidades locais, autoridades e 
restantes partes interessadas, e isso é evidente na maioria das actividades planeadas para o 
Resultado 1:  

- 1.1.1.2 Avaliação sócio-económica das partes interessadas para desenvolver a proposta 
MPA, que inclui 

o Perfil socioeconómico, e estratégias de subsistência das comunidades costeiras 
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o Percepções, utilização e valor dos recursos costeiros com enfoque nos 
ecossistemas de mangais, ervas marinhas e recifes de coral (linha de base e final) 

o Acesso e dependência dos recursos naturais tais como recursos marinhos, 
recursos costeiros, terra, água, florestas 

o Resiliência dos pescadores às mudanças na abundância de recursos  
o Conflitos relacionados com os recursos naturais  
o Ameaças aos recursos costeiros, em particular os padrões de utilização dos 

mangais e os principais factores socioeconómicos que têm impacto nos mangais  
o Desenvolvimento de uma avaliação socioeconómica sobre a importância da pesca 

e os impactos resultantes da introdução de medidas de gestão, e desenvolvimento 
do plano de mitigação para os distritos de Memba e Mossuril (*implica o 
ajustamento das salvaguardas ambientais e sociais) 

o Avaliação do género combinada com o desenvolvimento de um Plano de Acção 
de Género para o projecto 

- 1.1.1.3 Avaliações da Governação dos Recursos Naturais (NFRG) para grupos 
comunitários 

- 1.1.1.4 Avaliação da Vulnerabilidade Climática (inclui uma Análise da Vulnerabilidade 
Climática e da Capacidade para as comunidades locais) 

- 1.1.1.5 Seminários participativos com as comunidades, PCCs, governos locais e outros 
intervenientes chave para a) avaliar os actuais encerramentos de recursos com base na 
comunidade; e b) identificar e acordar objectivos para novos mangais, ervas marinhas e 
recifes de coral para protecção de acordo com o novo regulamento das pescas (isto inclui 
seminários com as comunidades locais para avaliar as actuais áreas de recuperação de 
recursos temporários e permanentes com base na comunidade, e estabelecer ligação 
com as comunidades para compreender as suas percepções e interesse em expandir os 
actuais encerramentos e estabelecer encerramentos adicionais, acordando objectivos 
viáveis) 

- 1.1.1.6 Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, cientistas, 
parceiros de conservação e comunidades locais para determinar os limites globais do 
MPA, redigir o plano preliminar de zoneamento e desenvolver as directrizes de gestão 
para o novo MPA (isto inclui o envolvimento contínuo e reuniões com as comunidades 
locais) 

- 1.1.1.7 Em consulta com as comunidades e autoridades locais, preparar e apresentar uma 
proposta ao Governo nacional para a declaração de uma nova MPA de uso sustentável 
com a necessária Avaliação de Impacto Ambiental e Social e mapeamento da posse da 
terra (isto inclui reuniões com as comunidades, e consultas públicas  

- 1.1.2.1 Criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de áreas de 
pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas para recuperação de recursos (zonas de 
não captura), incluindo novos regulamentos de pesca marinha (por exemplo, espécies 
proibidas, artes de pesca autorizadas, aplicação da lei) (isto será feito através de uma 
abordagem participativa e iterativa total com as comunidades pesqueiras locais) 

- 1.1.5.2 Conceber e implementar um plano piloto de gestão de compensação da 
biodiversidade associado à restauração de mangais que gere fundos para as 
comunidades e promova reuniões com o sector privado para o mostrar e avaliar a vontade 
de expandir as compensações da biodiversidade no futuro na área de estudo.4 

O mesmo princípio aplica-se aos Resultados 2 e 3. As comunidades estarão envolvidas na 
concepção e implementação de um plano de restauração/reabilitação ecológica de mangais 
(actividade 1.2.1.1), um projecto-piloto de restauração de ervas marinhas para a pesca 
sustentável de moluscos e aumento da resiliência costeira (actividade 1.1.4.1) e plantação de 
árvores de espécies não mangais (actividade 1.2.2.1). O projecto irá criar Clubes de Meios de 
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Subsistência (LCs) como plataformas de auto-sustento para os pescadores e suas famílias (com 
pelo menos 50% de participação feminina) (actividade 2.3.1.1); apoiar cada LC e outros pequenos 
produtores a desenvolver pelo menos uma estratégia de subsistência e/ou novos negócios, que 
diminuam a pressão sobre os recursos marinhos (actividade 2.3.2.1); apoiar a comunidade a criar 
Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e apoio aos grupos de poupança não 
funcionais existentes (actividade 2.3.1.2); e apoiar os clubes de subsistência a adoptar práticas 
agrícolas EbA e outras medidas para melhorar a sua segurança alimentar (actividade 2.3.3.1). 
Finalmente, serão proporcionadas formação e workshops às comunidades locais e outras partes 
interessadas para partilhar os resultados alcançados pelo projecto e treiná-las na continuação da 
implementação das práticas do EbA (actividades 2.4.1.2, 2.4.3.2 e 2.4.1.1). 

O Quadro 10 mostra as metodologias propostas que serão utilizadas na implementação das 
actividades. 

Tabela 12 - Metodologias de compromisso propostas para serem utilizadas nas actividades planeadas  

Tipo Tipos e ferramentas Actividades onde serão utilizadas  

Reuniões Reuniões públicas com as 
comunidades 

o  

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.7, 1.1.2.2, 1.1.3.1, 2.4.1.2 

Reuniões individuais ou em 
pequenos grupos com os 
principais grupos de 
interessados, agências 
governamentais 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 
 

Inquéritos Questionários às famílias, 
incluindo o Inquérito às 
Necessivas Básicas 

1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4  
 

Levantamentos patrimoniais 1.1.1.2, 1.1.1.4 

Levantamentos aéreos e por 
satélite 

1.1.1.1, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 

Estudos de percepção 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.3.1, 1.1.5.1, 1.1.4.1., 1.2.1.1, 
1.2.2.1, 2.3.4.1, 2.3.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1  
 

Workshops 
participativos 

Discussões dos grupos focais 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 1.1.5.2, 1.1.4.1., 1.2.1.1, 1.2.2.1, 2.3.4.1, 2.3.3.1, 
2.3.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1 
 

Inquérito de Necessividades 
Básicas 

1.1.1.2 

Cartografia da pobreza e da 
vulnerabilidade? 

1.1.1.2 

Fóruns de 
Negociação 

Comités com membros em 
exercício das comunidades 
afectadas, governo e sociedade 
civil  

1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.2, 1.1.3.1, 1.1.5.2, 1.2.1.1, 
1.2.2.1, 2.3.4.1, 1.2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1.  
 

Materiais 
escritos 

Painéis Comunitários / 
Infocentros 
Newsletters / folhas de 
informação 
FAQs 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1, 1.2.1.1, 
1.2.2.1, 2.3.4.1, 2.3.3.1, 2.3.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1, 2.4.1.2, 
2.4.1.1. 
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Tipo Tipos e ferramentas Actividades onde serão utilizadas  

Meios de 
comunicação 

Rádio 
Meios de comunicação 
impressos 
Meios de comunicação social 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1., 1.2.1.1, 
1.2.2.1, 2.3.4.1, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1.1, 2.4.1.2, 
2.4.2.1, 2.4.3.1, 2.4.3.1, 2.4.3.2 e 3.4.4.4.1.  
 

Métodos 
participativos 

Cartografia de recursos e 
mapas de aldeia 

1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4. 

Avaliação de género 1.1.1.2 

Avaliação das pescas  1.1.1.1 

 

Em 2021, a WCS Moçambique desenvolveu um pacote de orientação para apoiar a gestão de 
APGCs. O documento principal é um Quadro Sócio-Ecológico de Monitorização de Áreas de 
Pesca Geridas pela Comunidade (Sola et al. 2021a), que se baseia no trabalho anterior da WCS 
(Gurney e Darling 2017), que foi construído sobre o quadro sócio-ecológico de Elinor Ostrom que 
foi concebido para analisar resultados em sistemas sócio-ecológicos (Ostrom 2007, 2009). O seu 
objectivo é fornecer uma metodologia adequada e padronizada para monitorizar a pequena pesca 
costeira e o desempenho das medidas de gestão. Ao permitir a comparação entre geografia e 
tempo, este quadro pode assim informar sobre factores e cenários que são influenciados por ou 
que influenciam as medidas de gestão e melhorar a tomada de decisões no sentido de uma pesca 
sustentável em pequena escala.  

A fim de a equipa de monitorização recolher os dados que irão alimentar o quadro do SES que 
irá avaliar a eficácia das APGC, foram desenvolvidos dois planos de monitorização padrão para 
avaliar os resultados socioeconómicos da implementação das APGC (Sola et al. 2021ba) e para 
avaliar o seu impacto na saúde dos ecossistemas naturais (Birrell et al. 2021). Os planos de 
monitorização estabeleceram uma metodologia precisa, baseada em inquéritos comunitários 
para a componente social e em inquéritos biológicos para a componente ecológica, para recolher 
um conjunto de indicadores claramente definidos, que em última análise podem alimentar o 
quadro global do SES para monitorizar os resultados das APGCs (Gurney e Darling, 2017). Mais 
instruções para calcular os resultados de cada indicador, bem como o teste estatístico básico 
necessário para uma análise mais aprofundada dos resultados, são fornecidas na secção de 
métodos do documento principal. Todos os métodos e logística necessários para realizar a 
monitorização, desde a preparação de inquéritos até à recolha de dados e relatórios, são 
descritos em pormenor. Isto inclui detalhes tais como a frequência dos inquéritos, tempo e 
pessoal necessário para realizar os inquéritos e realizar análises, custos incorridos e licenças 
necessárias necessárias. Foram desenvolvidos questionários de inquérito para a componente 
social, os quais são fornecidos no apêndice do plano de monitorização padrão socioeconómico. 
Além disso, foi fornecido um Guia de Monitorização autónomo para detalhar todos os métodos 
utilizados para recolher dados ecológicos (Sola et al. 2020). A equipa do projecto utilizará estes 
documentos para estabelecer a situação de referência e para monitorizar os resultados 
alcançados ao longo do tempo.  

 

2.5 Mecanismo de envolvimento futuro/participante em curso 

A construção de relações e a transferência de capacidades é uma componente central da WCS 
e da abordagem dos seus parceiros à conservação e a divulgação de informações sobre o 
projecto é feita antes do início do projecto. Tal como explicado anteriormente, este projecto incluiu 
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uma identificação inicial e consulta das partes interessadas na fase de desenvolvimento. Por 
conseguinte, a informação sobre o objectivo, resultados, resultados e actividades do projecto foi 
partilhada com vários interessados para melhorar a concepção do projecto (ver quadros 6, 7, 8 e 
9). Isto foi feito principalmente com actores locais, incluindo governo local e ONG que trabalham 
na região, para compreender as dinâmicas comunitárias e as relações entre as partes 
interessadas. Em paralelo, foi feito um envolvimento significativo com instituições governamentais 
nacionais.  

A identificação das partes interessadas será melhorada à medida que a linha de base for sendo 
desenvolvida e serão feitas consultas massivas. As actividades em curso de envolvimento das 
partes interessadas assegurarão que estas sejam mantidas informadas e tenham a oportunidade 
de continuar um diálogo construtivo sobre o Projecto e fornecer feedback, permitindo uma 
adaptação e melhoria regulares.  

As versões actualizadas do SEP, que estão sob a responsabilidade da WCS e ADPP, serão 
consultadas (versão simplificada) com as comunidades afectadas para obter feedback sobre a 
percepção do envolvimento durante toda a vida do projecto. As pessoas-chave com quem será 
importante reunir-se primeiro, ou com quem poderá ser habitual consultar, serão consultadas 
antes de se empreender um maior envolvimento das partes interessadas. Devido à dimensão da 
área de estudo, é possível que se realize uma amostra representativa estratificada de 
comunidades ou agregados familiares. Também deve ser notado que, uma vez que a abordagem 
do projecto se baseia no envolvimento das comunidades através de CCPs, clubes de subsistência 
e associações existentes, esperamos que o processo de envolvimento seja simplificado, 
particularmente porque estes grupos serão seguidos por um ponto focal que fornecerá formação 
e orientação. Deve notar-se que numa fase anterior do projecto, à medida que a relação com as 
comunidades se desenvolver, introduziremos a noção de FPIC e melhoraremos o processo 
proposto com os membros da comunidade para documentar o seu consentimento em participar 
no projecto. Isto será feito não só no início, mas também à medida que o projecto avança e as 
decisões estão a ser tomadas sobre a localização de zonas de restrição de acesso e medidas de 
mitigação associadas.  

A reunião oficial de lançamento do projecto terá lugar no primeiro trimestre do projecto. Estão 
previstas reuniões de lançamento envolvendo todos os interessados consultados, bem como os 
que não foram consultados na avaliação preliminar, mas identificados durante a afinação do 
projecto. Devido à pandemia da COVID-19, e dependendo das medidas de saúde pública 
impostas pelo Governo, as reuniões poderão ter de ser restritas a um pequeno número de 
pessoas, relativamente à situação ideal. Pode mesmo haver casos em que as reuniões com 
intervenientes específicos (por exemplo, governo, sector privado e parceiros de conservação) 
precisem de ser conduzidas em linha ou por telefone. Para a avaliação no terreno, as equipas 
reunir-se-ão com todos os interessados nas áreas alvo, tendo em conta todas as medidas de 
protecção recomendadas pelo Governo de Moçambique. Outra solução para garantir o 
envolvimento de todas as partes interessadas é o mecanismo de queixa, que será promovido 
como meio de comunicar os seus pontos de vista, questões e perspectivas sobre impactos e 
riscos. 

As actividades de Participação das Partes Interessadas e Divulgação planeadas para o período 
de implementação do projecto 2022 - 2026 estão resumidas na Tabela 11. Está planeada uma 
série de reuniões e workshops para os cinco anos do projecto. Os Quadros de Processo 
intermédios e finais irão melhorar os detalhes apresentados abaixo.



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, WCS 

 

69 
 

Tabela 13 - Calendário do compromisso proposto quando o projecto começar 

Interveniente alvo Descrição Calendário 

Intervenientes a nível nacional: MIMAIP, 
IDEPA, MADER, MTA, MCT 

Introdução do projecto, apresentação do plano de trabalho, compreensão das principais preocupações/ 
aspectos adicionais a considerar pela equipa de implementação 

Y1:Q1 

ANAC Introdução do projecto, apresentação do plano de trabalho, compreensão das principais preocupações/ 
aspectos adicionais a considerar pela equipa de implementação 

Y1:Q1 

Autoridades provinciais Introdução do projecto Y1:Q1 

Autoridades locais, líderes locais, 
membros da comunidade 

Lançamento do projecto com as autoridades locais, líderes comunitários e membros da comunidade, 
incluindo uma discussão sobre a documentação apropriada de consentimento para os membros da 
comunidade envolvidos no projecto, bem como o fornecimento de um aviso público para o mecanismo de 
reparação de queixas. 

Y1:Q1 

 
Membros da comunidade local, 
líderes locais 

Avaliação sócio-económica das partes interessadas para desenvolver a proposta MPA, incluindo perfil, 
estratégias de subsistência, percepções, utilização e valor dos ecossistemas de mangais, ervas marinhas 
e recifes de coral (linha de base e final). Incluirá um inquérito conduzido com uma amostra representativa 
de membros da comunidade local e discussões de grupos focais para triangular os resultados e adquirir 
informação qualitativa complementar. 

Y1:Q1 - Q2  
Y5:Q1 - Q2 

Grupos comunitários nos distritos de 
Memba e Mossuril 

Avaliação da Governação dos Recursos Naturais (NFRG) para grupos comunitários (linha de base e 
final) 

Y1:Q4  
Y5:Q1 

Conselhos Comunitários de Pesca, 
grupos comunitários, líderes locais, 
autoridades locais 

Seminários participativos com comunidades, PCCs, governos locais e outros intervenientes chave para 
a) avaliar os actuais encerramentos de recursos com base na comunidade; b) identificar, acordar 
objectivos e legalizar novos mangais, ervas marinhas e recifes de coral para protecção de acordo com o 
novo regulamento das pescas; c) discutir os impactos das decisões sobre grupos vulneráveis e 
determinar as necessidades de mitigação das restrições de acesso 

Y1:Q3 - Q4 

Governo Provincial e Distrital, operadores 
turísticos, parceiros de conservação 
(IUCN, RARE, OIKOS, Blue Ventures, 
Solidariedade Moçambique) e 
comunidades locais 

Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, cientistas, parceiros de conservação e 
comunidades locais para determinar os limites da MPA, elaborar o plano preliminar de zoneamento, obter 
o consentimento para o projecto do plano e desenvolver as directrizes de gestão para a nova MPA 

Y2:Q1 - Q4 

Agências governamentais e partes 
interessadas relevantes 

Workshop de formação para agências governamentais e intervenientes relevantes sobre mecanismos de 
crédito de carbono azul utilizando o Quénia como exemplo concreto sobre como estes podem ser 
utilizados para apoiar iniciativas comunitárias locais 

Y3: Q4 

Intervenientes locais, provinciais e 
nacionais envolvidos no projecto 

Seminários de formação às comunidades, Governos Locais, Provinciais e Nacionais sobre a abordagem 
EbA implementada pelo projecto 

Y4: Q4 
Y5: Q1 - Q4 

Intervenientes nacionais (incluindo 
governo, sociedade civil, academia, 
sector privado e doadores) 

Conferência técnico-científica anual sobre Adaptação e Conservação Marinha baseada em Ecossistemas 
(integrada na exposição anual do BIOFUND) com a participação de um vasto leque de interessados 

Y1-Y5 

Intervenientes provinciais e nacionais 
(incluindo governo, sociedade civil, 
academia, sector privado e doadores) 

Workshop de apresentação dos resultados do projecto aos parceiros nacionais e agências regionais Y5: Q4 
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Interveniente alvo Descrição Calendário 

Intervenientes regionais (Secretariado da 
Convenção de Nairobi, WIOMSA) 

Participação em reuniões regionais para partilhar boas práticas de Adaptação Baseada no Ecossistema 
na região e a biodiversidade compensa as oportunidades 

Y3 - Y5 
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2.6 Documentação dos processos e acordos participativos 

O BAF exige um Quadro de Processo (Anexo F de materiais BAF) onde os projectos podem 
restringir o acesso das comunidades aos recursos naturais (em terra ou água) em parques e 
áreas protegidas legalmente designados. Neste ponto do projecto, a expectativa é que as 
comunidades locais sejam os principais decisores em relação ao acesso aos recursos dentro da 
porção do MPA que é normalmente utilizada pela comunidade. Aqui fornecemos uma visão geral 
do Quadro de Processo da WCS para assegurar à BAF que iremos prestar muita atenção à 
tomada de decisões em torno do acesso e aplicar este quadro conforme necessário, tendo em 
conta os nossos compromissos de salvaguarda das pessoas deslocadas.  

A WCS tem uma Política sobre Deslocação Humana e Modificação do Acesso aos Recursos para 
Atingir Objectivos de Conservação que orienta a nossa abordagem à Restrição do Acesso aos 
Recursos Naturais. De um modo geral, declara que o deslocamento físico e económico deve ser 
tratado como último recurso e, quando for empreendido, deve ser realizado de acordo com os 
mais elevados padrões internacionais. Na prática, isto significa respeitar os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre Deslocação Interna (E/CN.4/1998/53/Add.2) e as 
melhores práticas actuais no domínio (por exemplo, as Normas Sociais Ambientais 5 do Banco 
Mundial). 

A WCS tem um Quadro de Processo para Restrições de Acesso que fornece um método passo 
a passo para avaliar as actividades do projecto, os benefícios e riscos para as comunidades 
dessas actividades e as potenciais restrições de acesso aos recursos seguidas de um plano de 
mitigação, conforme necessário, que recebe apoio da comunidade e tem uma clara designação 
de responsabilidade pela implementação (Tabela 12).  Todas as Mitigações de Restrições de 
Acesso devem ter autorização para inclusão no projecto.  Caso as mitigações das restrições de 
acesso ou consentimento não sejam tratadas de forma equitativa, o Mecanismo de Redução de 
Reclamações (GRM) está disponível para apresentação de reclamações. 

Durante a concepção do projecto, foram preliminarmente identificados os potenciais impactos das 
restrições de acesso e analisadas e incluídas no projecto medidas potenciais de mitigação. Este 
exercício terá de ser actualizado com base no compromisso descrito nas secções acima. Por 
conseguinte, a WCS está empenhada em desenvolver a capacidade do nosso pessoal no terreno 
para identificar e abordar os riscos de uma forma justa e equitativa em colaboração com os 
nossos parceiros das Comunidades Locais. Iremos formar o nosso pessoal num Processo de 
Mitigação de Restrições de Acesso que pode ser ajustado ao contexto social e cultural local, se 
durante a fase inicial for determinado que são necessárias mudanças. O Quadro 12 detalha o 
processo seguido na avaliação das restrições de acesso e utilização - para ajudar as equipas a 
equilibrar os riscos das restrições com os benefícios da restrição.  Este processo também ajuda 
a expor quando uma restrição constitui de facto uma tomada de direitos. Dependendo das 
estruturas de governação local onde as actividades do projecto terão lugar, poderá haver 
situações em que os titulares de direitos locais estejam a tomar decisões sobre o acesso a 
recursos sob a sua posse legítima.   

Dada a natureza deste projecto de trabalhar em estreita colaboração com o governo 
moçambicano bem como com organizações da sociedade civil e depois apoiar a capacidade 
destes grupos para gerir as actividades apoiadas pelo projecto, as questões de direitos e acesso 
serão decididas a nível local com o contributo das comunidades.  À medida que o projecto avança 
e a natureza de actividades específicas é clarificada, utilizaremos o quadro de processo delineado 
no Quadro 12 como uma abordagem para articular os potenciais benefícios e riscos da 
perspectiva da WCS, articulando os potenciais benefícios e riscos da perspectiva da comunidade 
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e depois, através da facilitação de uma resposta relacionada com as medidas de mitigação 
acordadas, necessárias para que o projecto avance.   

O pessoal da WCS receberá formação sobre este Processo de Mitigação de Restrições de 
Acesso que envolve um mínimo de três passos. A primeira WCS precisa de identificar as 
actividades potenciais para as quais o acesso restrito aos recursos naturais pode ocorrer. O 
pessoal da WCS determina então os potenciais benefícios e riscos da perspectiva do pessoal. 
Em segundo lugar, a WCS consulta a comunidade sobre os seus benefícios ou riscos percebidos, 
dada a actividade e as potenciais restrições de acesso. Terceiro, caso existam grandes riscos 
não mitigados ou desacordos em relação aos potenciais riscos e benefícios, a WCS trabalhará 
com a comunidade usando a facilitação da construção de consensos para determinar a melhor 
solução para um processo de mitigação, designar os responsáveis para levar a cabo esse 
processo e continuar a trabalhar com as comunidades nos seus objectivos de gestão. 

A implementação do quadro do processo pressupõe que a revisão interna inicial considere todas 
as divulgações anteriores de informações relevantes e facilmente acessíveis para o projecto, 
incluindo, mas não se limitando a, consultas com outros funcionários do governo ou de ONG que 
tenham participado na implementação de restrições de acesso e abordado as atenuações em 
áreas próximas.  Os interessados afectados serão consultados na segunda fase e na terceira 
fase do processo em três fases.  Ser-lhes-á assegurada a participação, dados os objectivos claros 
do projecto de incorporar as comunidades locais em todos os processos de tomada de decisão.  
Grupos vulneráveis como os pescadores migrantes são difíceis de seguir, mas continuaremos a 
construir relações com as partes interessadas locais para determinar possíveis vias para o 
envolvimento com os pescadores migrantes. Através do processo de envolvimento das 
comunidades, clarificaremos os direitos e quaisquer direitos, bem como utilizaremos a facilitação 
da construção de consensos para chegar a uma resolução de mitigação favorável.  Como teremos 
tomado medidas para criar uma GRM e utilizar notificações públicas para comunicar sobre a GRM 
às comunidades locais, assumimos que as questões relativas ao enquadramento do processo, 
incluindo quaisquer abordagens social e culturalmente inadequadas, serão assinaladas pelos 
eleitores através da GRM ou de outras das muitas interacções planeadas com as comunidades 
locais. 
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Tabela 14 - Processo de Mitigação de Restrições de Acesso aplicado a cada projecto para avaliar potenciais restrições de uso e propor mitigações 

Informação geral 

Lista do tipo de 
acesso que será 
restringido e 
mecanismos de 
restrição de acesso 

Listar os nomes das comunidades que são 
cobertas nas notas aqui. Pode ser importante 
(dependendo do contexto) fazê-lo por 
comunidades individuais e não por grupos de 
comunidades. 

Indicar a área em km2 ou 
descrever geograficamente a 
área que será coberta pela 
restrição de acesso. 

utilizar o formato 21-Dez-
2020 

Listar os nomes de todo o 
pessoal da WCS que estava 
envolvido no preenchimento 
deste formulário e no trabalho 
com as comunidades sobre 
este assunto. 

Tipo de restrição 
de acesso 

Comunidades Afectadas Área Esperada Data Restrição de Acesso 
Esperada 

Nomes dos funcionários da 
WCS contratados 

  

Perspectiva WCS 

Data em que a 
WCS considerou 
a sua 
perspectiva 

Concentre-se no nível de 
produção e preencha os seus 
comentários, mas reveja as 
actividades e os resultados para 
compreender 

Concentre-se no nível de sub-
produto e preencha os seus 
comentários, mas reveja as 
actividades e os resultados para 
compreender 

Concentre-se no nível de sub-
produto e preencha os seus 
comentários, mas reveja as 
actividades e os resultados para 
compreender 

Concentre-se no nível de sub-
produto e preencha os seus 
comentários, mas reveja as 
actividades e os resultados para 
compreender 

Data (formato 
de utilização, 
por exemplo, 
21-Dez-2020) 

Envolve titulares de 
direitos/comunidades (sim ou 
não) 

Benefícios de entrega aos 
titulares de direitos/comunidades 
(indicar quais as partes 
interessadas que irão usufruir 
dos benefícios) 

Risco para os detentores de 
direitos/comunidades na 
obtenção deste produto (indicar 
quais os detentores de 
direitos/comunidades que irão 
sofrer riscos) Possível Mitigação 

 

Perspectiva Comunitária 

Dar data em que a 
perspectiva da comunidade 
foi considerada.  

Formato da consulta (indicar 
o nome específico da 
reunião realizada, caso 
exista)    
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Data (formato de utilização, 
por exemplo, 21-Dez-2020) 

Número de membros 
da comunidade 
consultados 

Nome da reunião ou 
formato da consulta 

Vantagens da entrega 
às comunidades 

Risco para as 
Comunidades na 
consecução deste 
objectivo 

Possível 
Mitigação 

 

Acordo 

Indicar a data 
em que o 
acordo 
comunitário foi 
desenvolvido  

Formato da 
consulta (indicar o 
nome específico 
da reunião 
realizada, caso 
exista) 

Lembre-se que para todos os acordos 
comunitários, precisamos de ter um documento 
separado que indique a forma como o acordo 
foi alcançado. Insira aqui o nome do documento 
Word. 

Descrever em 
detalhe como os 
riscos serão 
mitigados 

Quem é responsável 
pela mitigação e como 
vamos dar seguimento 
para garantir que ela 
ocorreu. 

Data (formato 
de utilização, 
por exemplo, 
21-Dez-2020) 

Número de membros 
da comunidade 
consultados 

Nome ou formato 
da reunião de 
consulta Word Nome do documento para acordo Mitigação Parte Responsável 
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2.7 Manutenção de registos e monitorização 

Todos os compromissos das partes interessadas serão registados, armazenados, e comunicados 
conforme requerido pela BAF. Todos os registos serão mantidos em formato digital, o que 
significa que quaisquer cópias impressas serão digitalizadas e armazenadas na nuvem web.  

Todos os questionários socioeconómicos serão conduzidos utilizando a aplicação Kobo Collect, 
que armazena automaticamente os dados recolhidos na nuvem web e pode ser facilmente 
acedida para análise e relatórios.  

As actas das reuniões, acordos e compromissos terão modelos específicos e uma vez 
preenchidos, estes serão organizados por localização e data e armazenados numa nuvem de 
localização protegida por palavra-passe. Estes serão fornecidos às comunidades em cópia 
impressa e estarão disponíveis aos interessados mediante pedido. Um ficheiro excel armazenado 
na nuvem web será utilizado como registador de dados para todas as actividades de envolvimento 
levadas a cabo no projecto, incluindo reuniões. Este ficheiro será modelado após o formato 
indicado nos formulários de envolvimento das partes interessadas do BAF.  

Todos os acordos alcançados, seja a nível comunitário ou com pessoas afectadas por projectos 
individuais, serão assinados por representantes do projecto e da comunidade. Quando as partes 
de um acordo (ou outro documento) são analfabetas, o Projecto adoptará medidas apropriadas 
para assegurar que a) os termos do acordo / documento sejam claramente explicados e 
compreendidos pela parte analfabeta, e b) a compreensão e o acordo da pessoa sejam 
claramente registados e testemunhados.  

Um acordo / registo de compromissos registará todos os compromissos e responsabilidades do 
Projecto, e de terceiros, tais como pessoas afectadas pelo projecto e agências governamentais. 
O calendário / prazos de cumprimento dos acordos / compromissos e quaisquer condições 
associadas aos acordos / compromissos serão também claramente registados. 

Os ficheiros acima mencionados estarão disponíveis no website do projecto para que possa ser 
acessível ao público (apenas será disponibilizada informação anónima). 

A monitorização do cumprimento dos requisitos da ESMS será realizada pelo pessoal da WCS 
Moçambique designado para supervisionar a ESMS.  Esta pessoa irá rever a manutenção dos 
documentos ESMS numa base regular e reportará o progresso da ESMS ao BAF anualmente ou 
conforme necessário.  Seguiremos o plano de M&E e estabeleceremos procedimentos com o 
contributo das comunidades para a elaboração de relatórios/verificações contínuas pela equipa 
no terreno, incluindo parceiros. 

Os documentos utilizados para a monitorização serão: 

● Actas de reuniões com especial atenção às reuniões que envolvam processos de 
consentimento ou actividades de capacitação; 

● Listas de participantes de reuniões de partes interessadas (podem ser combinadas 
com fotografias) com especial atenção às comunidades vulneráveis; 

o Mulheres participantes em geral e não casadas, divorciadas ou viúvas em 
particular. 

o Crianças 

o Lares mais vulneráveis (pobres) 

o Participantes mais velhos (mais de 55 anos) 
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o Comunidades de pescadores migrantes/refugiados do conflito para o Norte 

● Diário de reclamações. 

Indicadores adicionais serão: 

● # famílias nas áreas do projecto com uma atitude positiva em relação à protecção da 
biodiversidade marinha 

● # famílias nas áreas-alvo do projecto que beneficiam de melhores serviços 
ecossistémicos que apoiam a adaptação às alterações climáticas.  

● # famílias afectadas em áreas do projecto que têm uma atitude positiva em relação à 
protecção da biodiversidade marinha. 

● # famílias na área do projecto que aumentaram as pontuações no BNS (indicador no 
último ano)  

● # de lares com maior segurança alimentar 

● # de CCPs estabelecidos   

● # de mulheres que se juntam aos PCCs 

● # de Clubes de Meios de Subsistência estabelecidos 

● # de membros da comunidade envolvidos na plantação de árvores 

 

Alguns destes indicadores serão medidos com maior frequência (por exemplo, # de PCCs ou 
Clube dos Meios de Subsistência estabelecidos, mulheres a juntarem-se a PCCs, # membros da 
comunidade a plantarem árvores); enquanto outros serão medidos no início e no fim do projecto 
(por exemplo, atitudes domésticas, segurança alimentar, serviços ecossistémicos, BNS).   

 

2.8 Mecanismos de queixa 

O objectivo do Mecanismo de Resolução de Litígios é implementar um processo formalizado 
(identificação, acompanhamento e reparação) para gerir queixas relacionadas com projectos das 
comunidades, trabalhadores e outras partes interessadas. O Mecanismo de Resolução de Litígios 
precisa de assegurar que os comentários, sugestões e objecções das partes interessadas sejam 
capturados e considerados.  

Uma queixa é definida como uma questão, preocupação, problema ou reclamação (percebida ou 
real) que um indivíduo ou grupo comunitário quer que o bolseiro, o seu contratante ou o Fundo 
de Acção Azul trate e resolva. A WCS e os seus parceiros são responsáveis pela implementação 
de um mecanismo formal de reclamação que trate dos requisitos descritos e que possa ser 
acedido em qualquer momento pelo Fundo de Acção Azul. No caso de queixas graves ou que 
não possam ser resolvidas prontamente, a WCS informará o Fundo de Acção Azul sobre os 
detalhes. Além disso, o Fundo de Acção Azul mantém um canal de comunicação separado aberto 
aos intervenientes locais no caso de as questões não estarem a ser devidamente tratadas pela 
WCS e os seus parceiros. O próprio Mecanismo de Acção Azul está disponível no seu website. 

A WCS nomeará uma pessoa como gestor do mecanismo de queixas (a WCS e a ADPP tomarão 
a decisão final sobre quem será o gestor), que informará os colegas e contratantes sobre os 
procedimentos do mecanismo de queixas, reunirá formulários de queixas, comunicá-los-á ao 
registo de queixas e fornecerá contributos para o relatório do projecto ao Fundo de Acção Azul. 
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Esta pessoa irá rever todas as queixas e coordenar a comunicação com os lesados. Outro 
pessoal do programa regional e nacional WCS, bem como pessoal da equipa global de Gestão 
de Salvaguardas Sociais, estará disponível sempre que necessário. Será dada formação sobre 
GRM a todo o pessoal (incluindo o pessoal da ADPP) durante a fase de início.  

Os interessados devem ser informados da existência de tal mecanismo de reclamação (por 
exemplo, através de um aviso público) e a equipa do projecto deve assegurar que o processo 
seja considerado pelos interessados como culturalmente adequado, digno de confiança e eficaz. 
As queixas podem ser formuladas de forma informal (não necessariamente uma queixa escrita) 
durante uma conversa, pelo que a equipa do projecto receberá formação sobre como receber as 
queixas em muitas formas e como seguir o sistema de registo e iniciar um processo de revisão. 
Todas as queixas serão documentadas pela equipa do projecto e enviadas ao gestor do 
mecanismo de queixas e expedidas dentro de um registo de queixas, que será electrónico.   

O registo de queixas deve incluir, pelo menos, as seguintes categorias: 

● Nome e dados de contacto do contacto (a menos que seja pedido para permanecer 
anónimo); 

● Data e descrição da reclamação; 

● Resposta dada à queixa / acção correctiva implementada. 

Uma queixa é considerada como qualquer queixa, comentário, pergunta, preocupação, sugestão 
sobre a forma como um projecto está a ser implementado. Pode tomar a forma de queixa 
específica sobre impactos, danos ou prejuízos causados pelo Projecto, preocupações sobre o 
acesso ao processo de envolvimento das partes interessadas no projecto ou sobre a forma como 
os comentários e preocupações sobre as actividades do Projecto durante a construção ou 
operação, ou incidentes ou impactos percebidos foram abordados. A WCS tem um procedimento 
de queixa global que foi desenvolvido com os seguintes objectivos: 

● para construir e manter a confiança com todas as partes interessadas; 
● para prevenir as consequências adversas da incapacidade de tratar adequadamente as 

queixas; e 
● identificar e gerir as preocupações das partes interessadas e assim apoiar uma gestão eficaz 

dos riscos.  

O procedimento de queixa é gratuito, aberto e acessível a todos e os comentários e queixas serão 
tratados de uma forma justa e transparente. Informações sobre os procedimentos, quem 
contactar e como, serão disponibilizadas no website do Projecto, em outros materiais e durante 
a consulta às partes interessadas. 

Resumo de procedimentos para GRM 

Quem pode apresentar uma queixa? 

WCS e pessoal parceiro e outros indivíduos ou grupos de pessoas de organizações, associações, 
sociedade, comunidades, ou empresas, entre outros, residentes na paisagem/paisagem onde a 
WCS está a trabalhar, ou no país onde a WCS está a trabalhar, ou em qualquer outro lugar. 

Apresentação de queixas 

Investigação: Deve ser realizada uma análise exaustiva e objectiva de cada queixa não excluída. 
A investigação da queixa pode incluir entrevistas com pessoal da WCS, testemunhas e indivíduos 
afectados (na medida do possível e apropriado), revisão da documentação relevante e outros 
materiais, tirando fotografias, bem como outra recolha de informação para determinar a base 
factual da queixa. As queixas determinadas como falsas, frívolas ou apresentadas com intenção 
maliciosa serão indeferidas e excluídas de qualquer outra consideração. 
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Documentação: Todas as queixas ao abrigo do GRM serão documentadas e seguidas. Os 
resultados da investigação e quaisquer recomendações para resolução ou acção correctiva serão 
documentados por escrito, incluindo acções correctivas para rever os procedimentos 
operacionais da WCS, se tal se justificar. Na resolução da queixa, a WCS incluirá no relatório de 
revisão o acordo do queixoso de que a queixa foi resolvida. 

Monitorização: Se recomendado no relatório de investigação, a WCS irá monitorizar a 
implementação de quaisquer acções correctivas tomadas e documentar os progressos na 
implementação. 

Comunicação: Os queixosos serão notificados de que a queixa foi recebida, e será identificado 
um ponto de contacto. No final da investigação, a WCS comunicará os resultados da investigação 
e as acções de resposta ao queixoso, a outras partes interessadas envolvidas e a todos os 
requerentes. 

Confidencialidade: As informações não públicas, sensíveis e/ou pessoalmente identificáveis 
reveladas numa queixa serão tratadas como confidenciais, na medida do possível, dadas as 
circunstâncias. Nos casos em que a comunicação de uma queixa implica riscos para o queixoso, 
a WCS fará todos os esforços para responder de uma forma que proteja a privacidade das 
pessoas e assegure a confidencialidade das informações fornecidas, ao mesmo tempo que 
permite que qualquer erro confirmado seja devidamente remediado. Em determinadas 
circunstâncias, a WCS poderá ser legalmente obrigada a divulgar informações fornecidas ao 
abrigo do GRM. 

Monitorização dos desempenhos do GRM: A Equipa de Gestão de Salvaguardas Sociais 
realizará revisões anuais, e mais frequentemente quando necessário, de todas as queixas 
reportadas aos escritórios nacionais da WCS e ao programa global. A revisão confirmará que i) 
as queixas foram tratadas e adequadamente tratadas e que ii) foram tomadas as medidas de 
acompanhamento necessárias. Serão fornecidos relatórios anuais sobre o desempenho do GRM 
ao grupo de supervisão da WCS Social Safeguards com recomendações para quaisquer 
alterações necessárias nos procedimentos operacionais da WCS, incluindo o mecanismo de 
queixas.  Estes relatórios e recomendações serão partilhados com o Conselho de Administração 
da WCS.   

 

WCS Stakeholder Register para queixas ou questões 

A WCS desenvolveu um sistema de registo e acompanhamento de queixas em Ásana - que é 
uma ferramenta de software de gestão de tarefas colaborativa potente, altamente personalizável, 
mas de fácil utilização.  O Asana GRM permite o registo de queixas, o seguimento de 
investigações, o registo de provas, a atribuição de tarefas, o seguimento de prazos, e a resolução 
de queixas documentadas e arquivadas. O Asana GRM permite a comunicação automática de 
queixas. Mais importante, o GRM do Ásana pode especificar quem tem acesso a queixas 
individuais para assegurar a confidencialidade. Finalmente, o Ásana GRM para o Projecto BAF 
em Moçambique, pode facilmente partilhar, quando considerado apropriado, queixas específicas 
com, por exemplo, o Ásana GRM gerido pelo Gabinete do Conselho Geral da WCS, ou 
similarmente um Ásana GRM especificamente criado para parceiros no projecto. 

A equipa da WCS Moçambique receberá formação e adoptará o programa Asana como o 
processo de documentação, gestão e acompanhamento através da resolução de quaisquer 
queixas recebidas pelo projecto.  O sistema permite aos escritórios locais do país introduzir toda 
a informação relacionada com as queixas, agir com base nessa informação e resolução de 
documentos. Utilizando uma árvore de decisão para determinar as acções, a equipa local avaliará 
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se uma queixa constitui uma potencial violação dos direitos humanos. Quando isso ocorre, o 
sistema ASANA permite ao pessoal da GRM a nível nacional colaborar na investigação e 
resolução da queixa. Asana assegura que todas as informações relativas a violações 
relacionadas com violações dos direitos humanos sejam mantidas em segurança, assegurando 
a confidencialidade. 

Subempreiteiros e GRM 

No caso de subcontratos, incluindo para grupos que supervisionam o trabalho e quaisquer 
actividades de construção, cada subcontratante deve estabelecer um processo de reclamação 
para todos os trabalhadores. A língua relativa ao GRM será incluída nos contratos. Todos os 
trabalhadores serão informados sobre o processo de reclamação e os novos trabalhadores serão 
informados quando aderirem ao projecto. A informação sobre pontos de contacto estará 
disponível localmente através de meios apropriados (cartazes, avisos públicos) nas paisagens 
locais. Se o Subcontratado local não puder manter e fornecer documentação para um processo 
de reclamação, a WCS GRM será colocada à disposição dos trabalhadores do empreiteiro.  Se 
este último ocorrer, a WCS exigirá que o subcontratado forneça um aviso público claramente 
acessível a todos os trabalhadores.   

3. Quadro institucional e jurídico 

3.1 Quadro Institucional 

As secções seguintes descrevem os aspectos mais relevantes do quadro institucional para a 
implementação do Projecto.  

3.1.1 Estruturas de governação nacionais, regionais e locais 

Através de um Memorando de Entendimento recentemente assinado com a MIMAIP, a WCS 
comprometeu-se a apoiar o Governo de Moçambique na implementação das seguintes 
actividades, entre outras:  

• Ajudar as comunidades pesqueiras locais a estabelecer Áreas de Conservação 
Comunitárias geridas de forma sustentável 

• Ajudar Moçambique a alcançar os seus objectivos nacionais de integração dos 
Ecossistemas Marinhos na Rede Nacional de Áreas Protegidas até 2025  

• Trabalhar com múltiplos intervenientes para identificar áreas chave da biodiversidade 
costeira e marinha onde são evitadas actividades nocivas e implementadas actividades 
de restauração  

• Ajudar a reconciliar o desenvolvimento com a conservação marinha, fornecendo 
orientações sobre a aplicação adequada da hierarquia de mitigação e alinhando a 
política de compensação com os objectivos nacionais de biodiversidade 

• Apoiar a investigação sobre biodiversidade que contribua para a conservação 
• Proporcionar formação, partilhar conhecimentos técnicos 
• Angariar fundos para implementar estas actividades 

 

A WCS tem outro memorando de entendimento assinado com o IIP para trabalhar em conjunto 
no desenvolvimento e implementação de projectos de interesse mútuo relacionados com a 
biodiversidade marinha e a pesca, de acordo com as áreas de colaboração definidas no 
memorando de entendimento mais amplo entre a WCS e a MIMAIP. Entre 2020 e 2021, o IIP e a 
WCS implementaram um projecto para desenvolver cenários de expansão estratégica da Rede 
Nacional de AMP, em conformidade com o Planeamento Nacional do Espaço Marinho 
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actualmente em curso. A região entre Memba e Mossuril foi definida como uma área prioritária. 
Este projecto incluiu o estabelecimento de um grupo de coordenação intersectorial que 
supervisionou o projecto e que irá apoiar a MIMAIP (através do IIP e WCS) no passo seguinte, 
que é o desenvolvimento de uma estratégia de expansão da Rede de MPA. Por conseguinte, 
este grupo será fundamental para a implementação do projecto actual. O IIP garantirá um 
envolvimento permanente com este grupo e liderará o agendamento de discussões regulares e 
reuniões de acompanhamento. 

As atribuições do IIP foram recentemente transferidas para uma nova entidade, o Instituto 
Oceanográfico de Moçambique (InOM), que de acordo com o Decreto 87/2021 de 28 de Outubro, 
artigo 6, parágrafo 2 b) ix propõe e promove a criação de Zonas de Conservação Marinha (ZMP). 
Assim, toda a documentação necessária para declarar uma zona de conservação, de acordo com 
a legislação nacional em vigor, será compilada e editada pelo InOM com o apoio do WCS. De 
acordo com a Lei de Conservação 5/2015, Artigo 37: 

1. Compete ao Conselho de Ministros aprovar, modificar ou extinguir as reservas naturais 
totais, os parques nacionais, os monumentos culturais e naturais do domínio público do 
Estado, as reservas especiais, as áreas de protecção ambiental, as "coutadas" oficiais, 
independentemente da sua dimensão, bem como os santuários, as explorações de fauna 
selvagem e as áreas de conservação comunitária com mais de 10.000 hectares. 

2. Cabe ao Ministro responsável pelas áreas de conservação aprovar, modificar ou extinguir 
os santuários, as explorações de caça e as áreas de conservação comunitárias com 
dimensões entre 1.000 e 10.000 hectares. 

3. Compete ao governo provincial aprovar, modificar ou extinguir as explorações de caça, 
os santuários e as áreas de conservação comunitárias até um tamanho máximo de 1.000 
hectares, bem como os monumentos culturais e naturais no domínio público comunitário 
e no domínio privado. 

4. Cabe à Assembleia Municipal aprovar, modificar ou extinguir os monumentos culturais e 
naturais de domínio público municipal e os parques ecológicos municipais localizados 
dentro dos limites do respectivo município. 

5. O processo de criação, modificação ou extinção de áreas de conservação segue o 
processo indicado na legislação de terras. 

6. A reserva natural total, o parque nacional e a reserva especial têm uma zona tampão, que 
é parte integrante da zona de conservação, de acordo com as condições ecológicas. 

A proposta da MPA será desenvolvida de acordo com os requisitos legais do país, e incluirá toda 
a documentação necessária, nomeadamente 

● Descrição topográfica e respectivos limites do espaço onde se pretende implementar a 

zona de conservação, incluindo os limites da zona tampão sempre que tal seja 

necessário 

● Relatório descritivo com classificação, características e objectivos da zona de 

conservação pretendida, incluindo inventário dos recursos naturais 

● Justificação detalhada e fundamentada da proposta de criação da zona de conservação 

e as razões da sua criação nessa zona geográfica específica e com os limites propostos 

● Prova documental que prove a autorização do titular do direito de terra 

● Informação sobre se o espaço pretendido é habitado por pessoas e se a área de 

conservação que se pretende criar permite a permanência de pessoas, de acordo com 

as disposições da Lei de Conservação e do seu Regulamento 

● Identificação de todas as comunidades locais abrangidas pela área de conservação 
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● Informação sobre se as comunidades locais concordam em princípio com a criação da 

zona de conservação e se há alguma oposição a ela 

● Proposta de zoneamento  

● Avaliação do Impacto Ambiental e Social com Plano de Gestão Ambiental e Social 

Um dos documentos relevantes é uma proposta de zoneamento que abrangerá a concepção da 
MPA, usos autorizados e estratégias relativas ao turismo e utilização dos recursos marinhos. O 
sítio abrangerá as áreas que já fazem parte das iniciativas IUCN, RARE e OIKOS/Blue Ventures, 
e a proposta será desenvolvida em coordenação com estas instituições. Serão também incluídas 
directrizes de gestão. O outro documento obrigatório é a Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
(ESIA), que será desenvolvida por uma empresa de consultoria ambiental a ser contratada uma 
vez concluídos os estudos e actividades de base descritos acima. A ESIA incluirá o 
desenvolvimento de um Plano de Gestão Ambiental e serão realizadas Consultas Públicas nos 
Distritos abrangidos pela proposta de MPA. 

O desenvolvimento da proposta será um processo participativo envolvendo os presidentes dos 
PCCs e a liderança local. Várias reuniões preparatórias e de consulta terão de ser realizadas a 
fim de avaliar e mitigar possíveis impactos que esta nova abordagem de gestão possa trazer às 
comunidades locais. Haverá: 

● Reuniões com o governo local, governo provincial e instituições governamentais 

nacionais 

● Reuniões de consulta pública 

● Reuniões com o Conselho Técnico e Conselho Consultivo do MIMAIP 

Uma vez finalizada, o InOM submeterá a proposta ao MTA para verificação, através da 
Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC). Será a MTA que a submeterá ao 
Conselho de Ministros para aprovação. O projecto fornecerá documentação de apoio e provas 
científicas ao Governo. A declaração da área de conservação está sob a responsabilidade do 
Conselho de Ministros, com base em critérios e estratégias nacionais. Se aprovada, será 
elaborado um decreto descrevendo a modalidade de gestão e o prazo para a elaboração do Plano 
de Gestão completo. No entanto, a equipa do projecto acompanhará com o Governo para 
compreender o estado do processo de avaliação da proposta, promovendo reuniões regulares 
para assegurar o progresso. 

O quadro institucional a nível regional e local reflecte a estrutura administrativa na área do 
Projecto, que segue o modelo organizacional em vigor em Moçambique e se baseia na divisão 
em Províncias, Distritos, Postos Administrativos, Localidades e Aldeias. 

O quadro seguinte (Quadro 13) contém a indicação do quadro administrativo regional e local do 
Projecto. 

Quadro 15 - Quadro administrativo regional e local do Projecto 

Província Distrito 
Posto 

Administrativo 
Localidade Aldeias 

Nampula Memba 

Lúrio Lúrio Sede 

Lúrio Sede / Lúrio Fungo 

Muthacaua 

Serissa 

Chaonde 

Mazua Simuco 

Thathane 

Simuco 

Mapupu Nacopo 
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Província Distrito 
Posto 

Administrativo 
Localidade Aldeias 

Muzuve 

Mutheco 

Memba Sede 
 

Memba Sede 

Fungo 

Memba Sede 

Nanthaca 

Niaca - Geba 

Baixo Pinda 

Wepane 

Napila 

Geba 

Mossuril 

Mossuril Mossuril Sede 

Mossuril Sede 

Chocas Mar 

Cabaceira Pequena 

Matibane Matibane Sede 

Matibane Sede 

Metacane  

Nifukeniculo  

Chikoma  

Iwia  

Mugigavava 

Munhohola 

Krussi 

Namalungu 

Anduce 

 

A fim de estabelecer o quadro legal dos órgãos executivos de governação descentralizada 
provincial, entrou em vigor a Lei n. 4/2019 de 31 de Maio, que visa estabelecer os princípios, 
normas, organização, competências e funcionamento dos órgãos executivos de governação 
descentralizada provincial.  

O representante do Estado na província é o Secretário de Estado, que é nomeado pelo Presidente 
da República e cuja função é de superintender e supervisionar os serviços de representação do 
Estado na província.  

Os órgãos executivos da governação descentralizada na província são: i) o Governador 
Provincial; e ii) o Conselho Executivo Provincial. O Governador Provincial é eleito para um 
mandato de 5 anos, por maioria de votos nas eleições da assembleia provincial, e é o chefe da 
lista do partido político proponente, coligação de partidos ou grupo de eleitores.  

O Conselho Executivo Provincial é responsável, entre outras coisas, pela execução das decisões 
do governador provincial, pela realização das actividades e programas económicos aprovados 
pela assembleia provincial, e pela preparação de propostas para o plano e programas 
orçamentais. 

Os distritos têm como estrutura de poder máximo os respectivos Administradores, que são 
assistidos nas suas funções pelos Secretários Permanentes Distritais e pelos Directores dos 
Serviços Distritais de Saúde, Mulheres e Acção Social; Planeamento e Infra-estruturas; 
Educação, Juventude e Tecnologia, e Actividades Económicas. Isto constitui a estrutura padrão 
de governação a nível distrital, aprovada pelo Decreto 6/2006 de 12 de Abril. 

Os distritos são compostos por postos administrativos, que têm como líder máximo o Chefe do 
Posto Administrativo abaixo do qual se encontram os chefes das localidades. A autoridade formal 
do Estado termina ao nível das localidades.  
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As localidades estão, por sua vez, divididas em aldeias ou aldeias, onde o poder é exercido por 
líderes comunitários, com alguns destes líderes representando o poder formal (secretários de 
bairro, chefes de unidade e chefes de 10 casas) e outros representando o poder tradicional 
(régulos e seus representantes).  

As autoridades tradicionais são eleitas através de critérios de hereditariedade ou confiança a nível 
da comunidade. Na área do Projecto, a estrutura tradicional existente é representada pelos 
"Régulos" ou "Rainhas", que têm sob o seu controlo uma área geralmente conhecida como 
"regulados". Cada Régulo ou Rainha desempenha um papel importante na gestão dos recursos 
naturais, atribuição de terras para cultivo e/ou habitação, abastecimento de água e resolução de 
conflitos, e é aconselhado por um Conselho Consultivo composto pelas estruturas formais e 
tradicionais de liderança e pela influente população local.  

Este conselho desempenha um papel importante na governação e administração local, apoiando 
as várias iniciativas da administração local. O aspecto mais importante desta estrutura, porém, é 
que é aceite pela comunidade como uma fonte legítima de poder, dada a sua ligação com os 
antepassados fundadores. Além disso, esta estrutura desempenha o papel crucial de perpetuar 
cerimónias, crenças, tradições, e costumes tradicionais.  

O mapeamento detalhado das autoridades tradicionais na área do Projecto será feito como parte 
da implementação do SEP.  

3.1.2 Organizações internacionais  

Para além do Fundo de Acção Azul, as principais organizações internacionais relevantes para o 
Projecto incluem: 

● Parceiros de conservação que já estão a implementar projectos semelhantes na região 

o RARE; 

o UICN; 

o Oikos / Blue Ventures; 

o Solidariedade Moçambique (ONG moçambicana financiada pela União Europeia). 

Para garantir a plena coordenação com estas instituições, a WCS e os seus parceiros 
promoveram várias reuniões de discussão e desenvolveram uma matriz de coordenação 
que pretende optimizar o trabalho a ser desenvolvido pelas diferentes instituições na 
região, maximizando os resultados do projecto. Estes parceiros serão membros do comité 
directivo do projecto (ver figura 4). 

● Agências de financiamento que apoiam projectos a serem implementados por parceiros 
de projecto, fornecendo financiamento correspondente para as actividades do projecto, 
nomeadamente: 

o ProAzul, Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul, FP é um mecanismo 
financeiro do Governo moçambicano que estabelece parcerias com os diferentes 
sectores do Estado, o sector privado e a sociedade civil para que os recursos 
estratégicos e financeiros estejam alinhados com iniciativas eficazes de exploração 
sustentável das águas interiores, do mar e dos ambientes costeiros. Entre as suas 
principais actividades estão a gestão financeira e estratégica de projectos, a 
concepção de mecanismos financeiros e a avaliação de novas fontes de 
financiamento, além da assistência técnica ao Governo de Moçambique no 
desenvolvimento da economia azul e no cumprimento dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em particular o objectivo 14. 
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A ProAzul está a implementar o projecto South West Indian Ocean Fisheries 
Governance and Shared Growth (SWIOFish-Mz), apoiado pelo Banco Mundial, e a 
apoiar a implementação do projecto Coastal Resilience to Climate Change (CRCC), 
apoiado pela SIDA, centrando as suas actividades na melhoria da gestão e 
desempenho prioritários da pesca, saúde ambiental marinha e resiliência às 
alterações climáticas, bem como no aumento do valor acrescentado e diversificação 
dos meios de subsistência dos pescadores para reduzir a pobreza e a pressão sobre 
os ecossistemas marinhos. Além disso, o ProAzul está a conceber dois novos 
instrumentos a serem implementados de 2021-2026 no Norte de Moçambique: os 
projectos de Resiliência Norte & Meios de Vida Sustentáveis (MozNorte) e de 
Desenvolvimento da Economia Rural Sustentável (MozRural). Ambos são apoiados 
pelo Banco Mundial e centrar-se-ão no reforço das capacidades adaptativas de 
homens e mulheres das comunidades costeiras, autoridades nacionais locais e sector 
privado para trabalharem em conjunto para governar e gerir de forma sustentável a 
sua base de recursos naturais. Também a pilotagem de mecanismos financeiros 
inovadores, tais como o carbono azul, a troca de dívida por natureza ou seguros 
paramétricos será um objectivo. O projecto actual alinha-se perfeitamente com estes 
projectos e, por conseguinte, o ProAzul actuará como parceiro de financiamento e 
sub-garantia. 

o BIOFUND, Fundação para a Conservação da Biodiversidade é um Fundo Ambiental, 
uma instituição sem fins lucrativos de direito privado, que mobiliza, aplica e gere 
recursos financeiros para o benefício exclusivo da conservação da biodiversidade em 
Moçambique. Actualmente, BIOFUND gere uma dotação de cerca de US$40M (do 
Banco Mundial, KfW, GEF, Conservation International) e desembolsou até agora 
US$4,9M para áreas de conservação. O BIOFUND será um parceiro financeiro e 
técnico no projecto. Liderará a conferência nacional anual sobre áreas marinhas 
protegidas, conservação marinha e EbA, e trabalhará com a WCS na concepção e 
implementação de um plano piloto de gestão de compensação da biodiversidade que 
gere fundos para as comunidades. O BIOFUND servirá como agência local de 
desembolso através da qual os fundos serão canalizados para as comunidades. 

o A USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional em 
Moçambique, USAID/Moçambique, procura desenvolver e testar abordagens novas e 
inovadoras que irão acelerar o progresso no sentido de soluções accionáveis para 
indivíduos, empresas e comunidades nas regiões costeiras a sul de Pemba e a norte 
de Maganja da Costa para melhorar a resiliência e ecossistemas saudáveis. Entre as 
áreas específicas de enfoque incluem-se:  

o Conservar ecossistemas costeiros e marinhos (por exemplo, mangais, ervas 
marinhas, recifes de coral) e habitats importantes de peixes para apoiar uma 
melhor resiliência climática, gestão das pescas, segurança alimentar, meios 
de subsistência sustentáveis, e a conservação de áreas de elevada 
biodiversidade; 

o Expandir o crescimento económico diversificado e equitativo face às alterações 
climáticas para criar oportunidades reais e significativas de emprego e de 
subsistência, particularmente para jovens e mulheres, em benefício de toda a 
comunidade.  

o Apoiar os jovens, como líderes e agentes de mudança, a colaborar com o 
governo, a sociedade civil e o sector privado para gerir de forma sustentável 
os recursos naturais  
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● Secretariado da Convenção de Nairobi, a Convenção de Nairobi é uma parceria entre 
governos, sociedade civil e o sector privado, trabalhando para uma próspera Região do 
Oceano Índico Ocidental com rios, costas e oceanos saudáveis. A Convenção oferece um 
quadro jurídico regional e coordena os esforços dos estados membros para planear e 
desenvolver programas que reforçam a sua capacidade de proteger, gerir e desenvolver 
o seu ambiente costeiro e marinho. Também proporciona um fórum para discussões 
intergovernamentais que levam a uma melhor compreensão dos problemas ambientais 
regionais e das estratégias necessárias para os abordar; e promove a partilha de 
informação e experiências na região da WIO e com o resto do mundo. A equipa do projecto 
estabelecerá contactos regulares com o Secretariado e participará em reuniões regionais 
onde a informação sobre o projecto será partilhada. 

● WIOMSA, a Associação das Ciências Marinhas do Oceano Índico Ocidental foi 
estabelecida como uma organização regional sem fins lucrativos, membro em 1993 e 
registada em Zanzibar, Tanzânia, em 1994, como uma organização não governamental. 
A organização dedica-se a promover o desenvolvimento educacional, científico e 
tecnológico de todos os aspectos das ciências marinhas na região do Oceano Índico 
Ocidental (WIO) (composta por 10 países): Somália, Quénia, Tanzânia, Moçambique, 
África do Sul, Comores, Madagáscar, Seicheles, Maurícias, Reunião (França)), com vista 
a sustentar a utilização e conservação dos seus recursos marinhos. A WIOMSA tem um 
interesse particular em ligar o conhecimento que emerge da investigação às questões de 
gestão e governação que afectam os ecossistemas marinhos e costeiros da região. A 
Associação trabalha eficazmente a nível local e global Além disso, a WIOMSA tem um 
vasto conhecimento e compreensão das questões, prioridades e processos regionais, 
uma boa relação de trabalho com indivíduos e instituições chave e os seus sistemas 
financeiros e de gestão estão em conformidade com as normas internacionais. A WIOMSA 
será também uma das instituições regionais preferenciais para partilhar os resultados do 
projecto. 

3.1.3 Arranjo institucional do projecto a nível local, nacional e internacional 

A figura 4 mostra como a equipa do projecto estará envolvida com as instituições relevantes 
(local, nacional e regional/internacional). Como explicado acima, a WCS tem um memorando de 
entendimento com o MIMAIP; este inclui um comité de coordenação composto por um 
representante permanente do MIMAIP e um representante da WCS nomeado pelo director 
nacional. Há reuniões anuais de planeamento e trimestrais para o acompanhamento da 
implementação. Especificamente para este projecto, a instituição do ponto focal da MIMAIP é a 
IIP/InOM com a qual a WCS tem também um Memorando de Entendimento, ao qual serão 
anexados os TdR do projecto actual. A WCS tem uma reunião anual de planeamento com o IIP 
para o planeamento e outra para a elaboração de relatórios sobre as actividades implementadas. 
Ao longo de todo o projecto, e porque o IIP é também um contratante do projecto, ambas as 
instituições estarão em permanente coordenação e colaboração.  
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Figura 4 - Acordos institucionais com parceiros locais, nacionais e regionais/internacionais 

 

3.2 Quadro legal 

A informação sobre as leis e regulamentos moçambicanos que se chocam com questões de 
restrições de acesso, meios de subsistência e utilização de recursos é resumida no Quadro 13. 

Quadro 16 - Retoma de leis e regulamentos que têm algum tipo de implicação nas restrições de acesso, meios de 
subsistência e utilização de recursos. 

Instrumento legal Descrição sumária 

Avaliação e Gestão do Impacto Ambiental 

Regulamento sobre o Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental 
(Decreto nº 54/2015, 31 de Dezembro) 

Estabelece as regras do processo de avaliação ambiental, nomeadamente 
o processo de categorização do projecto, tipos e conteúdos dos estudos 
ambientais necessários para as diferentes categorias, processo de 
participação pública, processo de revisão, fases de licenciamento ambiental 
(provisório, instalação e funcionamento), responsabilidades, inspecções, 
taxas e sanções. 

Regulamento sobre Auditorias 
Ambientais (Decreto nº 32/2003, 12 de 
Agosto) 

Define a auditoria ambiental como um instrumento objectivo e documentado 
para a gestão e avaliação sistemática do sistema de gestão e 
documentação, implementado para assegurar a protecção do ambiente. A 
sua finalidade é avaliar a conformidade dos processos operacionais e de 
trabalho com o plano de gestão ambiental aprovado para um determinado 
projecto, e com os requisitos ambientais legais em vigor. 

Directiva Geral para a Preparação de 
Estudos de Impacto Ambiental 
(Diploma Ministerial n.º 129/2006, 19 
de Julho) 

Define o formato, estrutura geral e conteúdo do relatório do Estudo de 
Impacto Ambiental. 

Directiva Geral para o Processo de 
Participação do Público na Avaliação 
de Impacto Ambiental (Diploma 
Ministerial n.º 130/2006, 19 de Julho) 

Define os princípios básicos, metodologias e procedimentos para a 
componente de Participação do Público no processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental. Considera a participação do público um processo 
interactivo que começa na fase de concepção e continua ao longo de todo o 
ciclo de vida do projecto. 

Terra e reinstalação 

Lei de Terras (Lei n.º 19/97, 1 de 
Outubro) e Regulamento da Lei de 
Terras (Decreto n.º 66/98, alterado 
pelo Decreto n.º 1/2003); 

Estabelece como princípio principal que a terra é propriedade do Estado e 
não pode ser vendida, alienada, hipotecada ou penhorada, de acordo com a 
constituição moçambicana. 
Define, ao nível do domínio público, zonas de protecção total e parcial.  
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Instrumento legal Descrição sumária 

Em caso de necessidade de restringir o direito de utilizar e beneficiar do 
terreno para a instalação de infra-estruturas de interesse público, a entidade 
pública ou privada deve compensar o proprietário do direito num montante 
que represente a perda efectiva devida à não utilização da parte afectada, 
que constituirá então o alívio, (Art.17) 

Regulamento de Utilização das 
Estradas e suas Zonas de Protecção 
(Decreto nº 109/2014). 

Regulamenta a utilização das zonas de protecção parcial das estradas, 
definindo as permissões e restrições para a sua utilização. 

Directiva sobre o Processo de 
Expropriação para Fins de 
Desenvolvimento Territorial (Diploma 
Ministerial n.º 181/2010) 
 

Define como a compensação deve ser paga: em dinheiro (numa única 
prestação) ou em espécie (no caso de edifícios residenciais ou construções 
isto é feito através da construção de um imóvel equivalente) 
Define como é calculada a compensação para imóveis (com base na 
tipologia, importância, qualidade, localização e depreciação) e para plantas 
(com base na idade, período de crescimento, produção anual média, preço 
de venda) e culturas anuais (com base na produção por hectare) 

Regulamento sobre o Processo de 
Reinstalação Resultante das 
Actividades Económicas (Decreto nº 
31/2012, 8 de Agosto) 

Define que o proponente da actividade é responsável pelo desenvolvimento 
e implementação do plano de reinstalação, para além de suportar os custos 
do processo. A aprovação dos Planos de Reinstalação é da 
responsabilidade do Governo Distrital (Art. 9.1) e será precedida pela 
emissão de um parecer técnico favorável do sector responsável pelo 
planeamento territorial ouvido pelos sectores da agricultura, administração 
local e obras públicas e habitação (Art. 9.2). 
O Decreto, no artigo 10º, estabelece os Direitos da População Afectada - 
entendidos como aqueles que perderam os seus bens (tais como casas, 
meios de subsistência e outras infra-estruturas) para terem o seu nível de 
rendimento e nível de vida restaurados ao mesmo nível ou superior  

Directiva Técnica do Processo de 
Preparação e Implementação de 
Planos de Reinstalação (Diploma 
Ministerial nº 156/2014, 19 de 
Setembro) 
 

Visa operacionalizar o Processo de Reinstalação Resultante das Actividades 
Económicas nos termos do Artigo 3(c) do Decreto nº 31/2012, que aprova o 
Regulamento sobre o Processo de Reinstalação Resultante das Actividades 
Económicas. 
Durante a preparação dos Planos de Reinstalação, a Comissão Técnica de 
Monitorização e Supervisão da Reinstalação, através das suas Comissões 
Distrital e Provincial, acompanha todo o processo, e deve também dar o seu 
parecer sobre a escolha do local de reinstalação, compensação, consultas 
públicas, e implementação de todo o projecto de reinstalação. 
A directiva técnica define os procedimentos e passos a seguir na preparação 
do plano de reinstalação. As etapas na preparação do plano de reinstalação 
são as seguintes: 
Fase 1. Relatório do Inquérito Físico e Socioeconómico. 
Fase 2. Plano de Repovoamento; 
Fase 3. O Plano de Acção de Implementação da Reinstalação. 

Planeamento do uso do solo  

Lei de Ordenamento do Território (Lei 
n.º 19/2007, 18 de Julho) 
 

O seu objectivo é garantir a organização da terra nacional e a utilização 
sustentável dos seus recursos naturais; a observância das condições legais, 
administrativas e culturais; proporcionar condições favoráveis ao 
desenvolvimento sócio-económico do país; a promoção da qualidade de vida 
da população; e a protecção e conservação ambiental. 
"A expropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública dará lugar 
ao pagamento de uma justa compensação, nos termos da Lei, a calcular de 
modo a compensar, entre outros: a) a perda de bens corpóreos e 
incorpóreos; b) a perturbação da coesão social; c) a perda de bens de 
produção". (Art. 20). 

Regulamento da Lei de Ordenamento 
do Território (Decreto n.º 23/2008, de 1 
de Junho) 
 

A expropriação para fins de ordenamento do território é considerada de 
interesse público quando o objectivo final é salvaguardar o interesse comum 
da comunidade, e pode ser declarada nos casos (...) de aquisição de áreas 
para a implantação de infra-estruturas económicas ou sociais com grande 
impacto social positivo (art. 68º) 
A expropriação é sempre precedida por uma declaração pública de 
interesse, necessidade ou utilidade pública da área a expropriar (a ser 
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Instrumento legal Descrição sumária 

emitida pelo Governo), na qual são indicados os fundamentos da 
expropriação. (Art. 69º) 
A expropriação por interesse público, necessidade ou utilidade dá sempre 
lugar ao pagamento de uma indemnização justa, a ser paga antes da 
transferência de propriedade ou da posse do bem a expropriar. A 
indemnização deve cobrir não só o valor real e actual do bem expropriado à 
data do pagamento, mas também os danos emergentes e a perda de lucro 
para o proprietário, decorrentes da desapropriação dos seus bens. (Art. 70) 

Regulamento para a Gestão e 
Ordenamento da Zona Costeira e 
Praias (Decreto nº 97/2020) 

Estabelece condições para actividades e empresas na zona costeira, 
sujeitas à compatibilidade com o Plano de Gestão do Espaço Marítimo 
(POEM - em preparação), o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial 
(PNDT) e os Planos Territoriais e Ambientais Locais 

Biodiversidade 

Lei e Regulamento de Protecção, 
Conservação e Utilização Sustentável 
da Diversidade Biológica (Lei 5/2017, 
11 de Maio) e respectivo Regulamento 
(Decreto 89/2017, 20 de Dezembro) 
 

Estabelece os princípios e normas básicas sobre a protecção, conservação, 
restauração e utilização sustentável da diversidade biológica em áreas de 
conservação, bem como o quadro de uma administração integrada, para o 
desenvolvimento sustentável do país. 
Define as tipologias das áreas de conservação. 
Define que cada área de conservação deve ter um Plano de Gestão, que 
constitui um guia de gestão. Estes planos são documentos oficiais 
(equivalentes aos planos de ordenamento do território). 
Define também responsabilidades pela recuperação e restauração da 
diversidade biológica, infracções e penalizações. 

Lei das Pescas (Lei 22/2013, 1 de 
Novembro e Decreto 89/2020, 8 de 
Outubro) 

Estabelecer o regime jurídico para todas as actividades de pesca e todas as 
actividades complementares relacionadas realizadas por navios de pesca 
nacionais ou estrangeiros que operam em águas sob jurisdição 
moçambicana, a fim de implementar medidas de protecção, gestão e 
utilização sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais. 
Estabelece o processo legal para a criação de áreas de pesca geridas pela 
comunidade e áreas de recuperação de recursos, e como estas se 
relacionam com as áreas de conservação marinha. 

Qualidade ambiental 

Lei do Ambiente (Lei nº 20/97, 1 de 
Outubro) 
 

Estabelece o quadro jurídico para o ambiente. 
Limita a "produção, o depósito no solo e no subsolo, e a descarga na água 
ou na atmosfera de quaisquer substâncias tóxicas e poluentes, bem como a 
prática de actividades que aceleram a erosão, desertificação, 
desflorestação, ou qualquer outra forma de degradação ambiental" aos 
limites legalmente estabelecidos (Artigo 9). 

Regulamento sobre Normas de 
Qualidade do Ar e Efluentes (Decreto 
n.º 18/2004, de 15 de Setembro, 
alterado pelo Decreto n.º 67/2010, de 
31 de Dezembro) 

Define normas de qualidade do ar e de emissão de poluentes para fontes 
estacionárias e móveis (SO2, NO2, CO, O3, partículas totais em suspensão, 
poluentes inorgânicos e orgânicos cancerígenos e substâncias com 
propriedades odoríferas e os parâmetros fundamentais que devem 
caracterizar a qualidade do ar. Define normas de emissão para efluentes 
líquidos industriais e domésticos. Define as normas de qualidade da água 
para o corpo receptor.  

Regulamento para a Prevenção da 
Poluição e a Protecção do Meio 
Marinho Costeiro (Decreto nº 45/2006) 
 

Estabelece bases legais para a protecção e conservação de áreas que 
constituem domínio público marítimo, lacustre, fluvial, praias e ecossistemas 
frágeis. 
Protege zonas húmidas e mangais, proibindo a descarga de poluentes em 
rios ou zonas húmidas, queimadas descontroladas ou o desenvolvimento de 
qualquer actividade que implique uma alteração substancial do regime 
hidrológico destas zonas (Artº 65). 
A construção de infra-estruturas em áreas parcialmente protegidas 
associadas a massas de água só deve ser realizada em conformidade com 
as normas e padrões de qualidade ambiental e paisagística em vigor. No 
caso de ecossistemas frágeis (incluindo manguezais), isto só é permitido se 
for obtida uma licença especial e a legislação ambiental for respeitada (artº 
67º). 

Trabalho e saúde e segurança no trabalho 
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Direito do Trabalho (Lei n.º 23/2007, de 
1 de Agosto) 

Define os princípios gerais e estabelece o regime jurídico aplicável às 
relações laborais individuais e colectivas subordinadas (nacionais e ou 
estrangeiras).  
Especificamente no que diz respeito ao trabalho infantil, a idade mínima para 
o trabalho é de 15 anos, e excepcionalmente pode ser de apenas 12.  

Regulamento sobre Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais 
(Decreto n.º 62/2013 de 3 de Junho) 

Estabelece o regime jurídico sobre acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, aplicável aos trabalhadores nacionais e estrangeiros. 

Lei para a Protecção dos 
Trabalhadores com VIH/SIDA (Lei nº 
05/2002) 

Estabelece os princípios gerais destinados a assegurar que todos os 
empregados e candidatos a emprego não sejam discriminados no local de 
trabalho ou ao candidatarem-se a emprego por suspeita de terem ou terem 
VIH/SIDA. O artigo 8 estabelece que em relação à sua ocupação 
profissional, para além da indemnização a que têm direito, é-lhes garantida 
assistência médica adequada para aliviar o seu estado de saúde, de acordo 
com a legislação laboral e outra legislação aplicável, financiada pelo 
empregador. 

Lei de Protecção das Pessoas, 
Trabalhadores ou Candidatos a 
Emprego que Vivem com VIH/SIDA 
(Lei n.º 19/2014 de 27 de Agosto) 

Estabelece os direitos e deveres de pessoas, trabalhadores ou candidatos a 
emprego que vivem com VIH/SIDA, incluindo pessoas em risco de 
contaminação, tais como pessoal médico. O artigo 47 advoga que os 
trabalhadores ou candidatos a emprego que vivem com VIH/SIDA não 
devem ser discriminados devido ao seu estatuto seropositivo, e o princípio 
da igualdade de direitos e oportunidades deve ser assegurado. O artigo 53 
estabelece a obrigação do empregador de prestar assistência aos 
trabalhadores seropositivos. 

Regulamento da Inspecção Geral do 
Trabalho (Decreto n.º 45/2009) 

Estabelece as regras relativas às actividades de inspecção, no âmbito do 
controlo da legalidade do trabalho. O ponto 2 do artigo 4º prevê as 
responsabilidades do empregador em matéria de prevenção dos riscos para 
a saúde e segurança no trabalho do trabalhador. 

Protecção social 

Direito da Família (Lei n.º 10/2004) Reitera a igualdade de género e prevê que tanto as mulheres como os 
homens têm direitos de administrar a propriedade conjugal e têm direitos 
iguais de transferir e herdar propriedade.  

Lei de Protecção Social (Lei n.º 4/2007) Compõe-se de três categorias de protecção social: Protecção Social Básica, 
Obrigatória e Complementar. A Protecção Social Básica envolve 
principalmente programas de redes de segurança social, incluindo 
transferências sociais e outros programas de assistência, programa de obras 
públicas de mão-de-obra intensiva, alimentação escolar, e intervenções para 
facilitar o acesso a serviços de saúde e nutrição. A Protecção Social 
Obrigatória (mecanismos de segurança social) é actualmente muito limitada 
em termos de cobertura. A Protecção Social Complementar (para 
trabalhadores independentes) está ainda por desenvolver. 

Lei sobre a prevenção e o combate aos 
casamentos precoces (Lei n.º 19/2019) 

Define a idade legal para o casamento como 18 anos, altura em que uma 
nova família pode ser legalmente constituída. Isto é relevante para os direitos 
de habitação e para estimar o crescimento orgânico das populações 
afectadas pelo projecto. 

Lei sobre a Violência contra as 
Mulheres (Lei n.º 29/2009) 

Criminaliza a violência baseada no género e a violência doméstica (Artigo 1) 
e considera-a um crime público (Artigo 21). A lei reconhece a violação dentro 
do casamento pelo cônjuge e penaliza-a (Artigo 17). Também penaliza o 
envolvimento sexual com conhecimento de ter uma doença infecciosa com 
penas até 12 anos de prisão (Artigo 18). 

Lei sobre o tráfico de seres humanos 
(Lei 6/2008, de 9 de Julho) 

Define o quadro jurídico para a prevenção e a luta contra o tráfico de seres 
humanos, especialmente de mulheres e crianças 
 

A Política Nacional de Terras 1995 Reconhece os direitos consuetudinários sobre a terra e o papel dos líderes 
da comunidade local na prevenção e resolução de disputas.  

Lei de Terras (Lei n.º 19/97, 1 de 
Outubro) e Regulamento da Lei de 
Terras (Decreto n.º 66/98, alterado 
pelo Decreto n.º 1/2003); 

Artigo 10(1) homens e mulheres, assim como as comunidades locais, podem 
ser titulares do direito de uso e benefício da terra 
Artigo 12 - nenhuma distinção do direito ao benefício por sexo 
Artigo 13 - as mulheres têm o direito de deter e registar terras em conjunto 
ou de forma independente 
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Outros artigos continuam a estipular o direito das mulheres e a ordenar 
disposições neutras em termos de género relativamente à terra.  Além disso, 
as comunidades que utilizam terras para fins consuetudinários têm direito a 
certos direitos.  

Política e Estratégia Nacional para o 
Género (14 de Março de 2006) 
A Estratégia e Plano de Acção para o 
Género no Sector Agrário (Set. 2005) 

Estruturas para a integração do género e a incorporação do género em todos 
os níveis da tomada de decisão, particularmente legislação, políticas, 
programas, estratégias e planos de acção.   
Define acções estratégicas a seguir para assegurar que sub-sectores 
separados integrem especificidades de questões de género com enfoque na 
mulher rural.  

Património cultural 

Lei do Património Cultural (Lei n.º 
10/88) 

Foi formulado para proteger legalmente os bens tangíveis e intangíveis do 
património cultural moçambicano, sendo, o património cultural definido como 
o "grupo de bens tangíveis e intangíveis criados ou integrados pelo povo 
moçambicano ao longo da história, com relevância para a definição da 
identidade cultural de Moçambique". Os bens culturais materiais incluem: 
monumentos, grupos de edifícios com importância histórica, artística ou 
científica, lugares ou sítios (com interesse arqueológico, histórico, estético, 
etnológico ou antropológico) e elementos naturais (formações físicas e 
biológicas com particular interesse do ponto de vista estético ou científico). 
"Qualquer pessoa que encontre locais, edifícios, objectos ou documentos 
susceptíveis de serem classificados como bens do património cultural, deve 
comunicá-lo à autoridade administrativa mais próxima" (Art. 13) 

Regulamento para a Protecção do 
Património Arqueológico (Decreto nº 
27/94 de 20 de Julho) 

O seu objectivo é proteger as diferentes categorias de bens materiais móveis 
e imóveis que, devido ao seu valor arqueológico, são bens do património 
cultural de Moçambique. 
"O autor de qualquer descoberta fortuita de elementos arqueológicos, deve 
comunicá-la no prazo de 48 horas à autoridade local, que notificará as 
entidades competentes em matéria cultural, o mais rapidamente possível, e 
tomará as medidas adequadas para a protecção dos referidos elementos". 
(Art. 10) 
"Todos os projectos que envolvam obras de escavação, remoção ou 
ampliação de terrenos, ou a remoção de objectos submersos ou enterrados 
em particular, devem incluir trabalhos preliminares de prospecção 
arqueológica e salvaguarda arqueológica na área coberta pelas obras, e 
devem incluir para este efeito no respectivo orçamento uma dotação não 
inferior a 0,5% do custo total das obras". (Art. 12º) 

 

Para além das leis e regulamentos nacionais, o Projecto será formulado e implementado tendo 
em conta as normas e orientações disponíveis internacionalmente, tal como indicado na secção 
10.    

 

3.3 Análise de lacunas 

O quadro 14 abaixo apresenta a análise das lacunas comparando os requisitos legislativos 
nacionais com os do Fundo de Acção Azul. 

Tabela 17 - Análise de lacunas comparando os requisitos legislativos nacionais e os requisitos de BAF 

Área de estudo Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Requisitos de 
Acção Azul 

Gap Estratégia 

Envolvimento das 
partes interessadas 

 Directiva Geral para 
o Processo de 
Participação do 

Princípio 2: 
Envolvimento 
das partes 

Alinhado   



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

91 
 

Área de estudo Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Requisitos de 
Acção Azul 

Gap Estratégia 

Público na 
Avaliação de 
Impacto Ambiental 
(Diploma Ministerial 
n.º 130/2006, 19 de 
Julho 

interessadas 
(refere-se ao 
WB ESS 10) 

Prevenção e 
Minimização 

 Regulamento sobre 
o Processo de 
Reinstalação 
Resultante das 
Actividades 
Económicas 
(Decreto nº 31/2012, 
8 de Agosto) 

 Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

 Não Alinhado A WCS tem uma 
Política sobre 
Deslocação e 
Modificação do 
Acesso a Recursos 
que indica 
claramente a 
necessidade de 
evitar a deslocação 
e, se necessário, 
seguir as Melhores 
Práticas 
Internacionais para 
minimizar os 
impactos.  

Inquéritos de Base 
Social 

 Directiva Geral para 
o Processo de 
Participação do 
Público na 
Avaliação de 
Impacto Ambiental 
(Diploma Ministerial 
n.º 130/2006, 19 de 
Julho) 

 Princípio 2: 
Envolvimento 
das partes 
interessadas 
(refere-se ao 
WB ESS 10) 

 Alinhado   

Data de Corte do Direito  O recorte existe na 
legislação ESIA 

 Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

 Alinhado   

Avaliação de activos Directiva sobre o 
Processo de 
Expropriação para 
Fins de 
Desenvolvimento 
Territorial (Diploma 
Ministerial n.º 
181/2010) 

 

 Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

 Alinhado   

Elegibilidade e direitos  Regulamento da 
Lei de Ordenamento 
do Território 
(Decreto n.º 
23/2008, de 1 de 
Junho 

 Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

 Alinhado   

Opções de 
compensação 

Regulamento sobre 
o Processo de 

 Princípio 5: 
Meios de vida e 

 Alinhado   
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Área de estudo Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Requisitos de 
Acção Azul 

Gap Estratégia 

Reinstalação 
Resultante das 
Actividades 
Económicas 
(Decreto n.º 
31/20012) 

Directiva Técnica do 
Processo de 
Preparação e 
Implementação de 
Planos de 
Reinstalação 
(Diploma Ministerial 
nº 156/2014) 

restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5) 

Restauração dos meios 
de vida 

 Não foi possível 
identificar na 
legislação nacional 
um requisito para a 
restauração dos 
meios de 
subsistência 

Princípio 5: 
Meios de vida e 
restrições de 
acesso (refere-
se ao WB ESS 
5)  

 Não Alinhado  Adoptar e 
implementar esta 
PF 

Assistência a 
Vulnerabilidades 

 Lei de Protecção 
Social (Lei n.º 
4/2007) 

 Princípio 6: 
Igualdade de 
género e grupos 
vulneráveis 
(todos do BM 
FSE) 

Princípio 10: 
Direitos 
Humanos 
(relacionado 
com as 
directrizes da 
BMZ sobre 
Direitos 
Humanos)   

 Alinhado   

Considerações de 
género 

A Constituição e as 
múltiplas leis 
cobrem questões 
relacionadas com o 
género e os direitos 
das mulheres - ver 
quadro acima 

 Princípio 6: 
Igualdade de 
género e grupos 
vulneráveis 
(todos do BM 
FSE) 

 Alinhado   

Gestão de queixas  Não foi possível 
identificar um 
requisito para uma 
GRM na legislação 
nacional 

Princípio 9: 
Gestão de 
queixas (refere-
se ao WB ESS 
10) 

 Não Alinhado  A WCS tem um 
GRM e irá 
implementar 

Monitorização e 
Avaliação 

 Não foi possível 
identificar um 
requisito de 
monitorização e 
avaliação (para 

Princípio 1: 
Avaliação E&S e 
gestão de riscos 
(refere-se ao 
ESS 1 do BM) 

 Não alinhado WCS para 
implementar o 
mecanismo de 
M&E (ver secção 8) 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

93 
 

Área de estudo Requisitos 
Legislativos 
Nacionais 

Requisitos de 
Acção Azul 

Gap Estratégia 

além dos requisitos 
genéricos nos 
regulamentos de 
AIA) 

 

  



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

94 
 

4. Recolha e análise de dados de linha de base 

4.1 Revisão dos Dados Existentes 

O projecto está localizado nas zonas costeiras de dois Distritos de Nampula, Moçambique: 
Memba e Mossuril. Memba é o distrito mais setentrional e populoso, enquanto que Mossuril é 
mais meridional e mais rural no seu conjunto. As principais actividades de subsistência no distrito 
de Memba são a pesca e a agricultura, numa proporção de 40% e 60% respectivamente. A 
população que vive no litoral tende a desenvolver actividades pesqueiras como fonte exclusiva 
de subsistência e a população que vive no interior recorre principalmente à agricultura e a outras 
estratégias alternativas de subsistência. Em Mossuril, cerca de 40% da população vive da pesca 
e 60% vive da agricultura, pequenas empresas e outras actividades. 

De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de Memba tem uma população de 328.460 
habitantes (157.532 homens, 170.928 mulheres), o que corresponde a uma densidade 
populacional de 72,7 pessoas por km2 . De acordo com os dados do censo de 2017, o distrito de 
Mossuril tem uma população de 174.641 habitantes (84.546 homens, 90.095 mulheres), o que 
corresponde a uma densidade populacional de 50,8 pessoas por km2 . A população combinada 
destes distritos conta mais de meio milhão de pessoas. 

A maioria das pessoas nos distritos alvo são do grupo étnico Makua e a língua dominante é o 
Emakua. São a maioria da população e, portanto, constituem a maioria no governo local. As 
comunidades nos distritos alvo são predominantemente muçulmanas, embora existam minorias 
cristãs. 

De acordo com as autoridades locais (trabalho de campo realizado em Novembro de 2020), há 
uma nova população de Cabo Delgado proveniente dos grupos étnicos Makonde e Mwani. Há 
aproximadamente 4.709 pessoas deslocadas no distrito de Memba (DTM Baseline Assessment 
Report Round 12, Junho 2021), como resultado do conflito militar na parte norte da província de 
Cabo Delgado; este número não é definitivo, uma vez que o processo de identificação dos 
deslocados internos (IDPs) pelo INGC (actualmente INGD), a Cruz Vermelha e outros parceiros, 
está ainda em curso e mais pessoas continuam a migrar à medida que o conflito no norte 
continua.  As autoridades locais informaram que a população que entra foi bem recebida pelas 
comunidades de acolhimento, não tendo sido relatados quaisquer conflitos. As autoridades não 
consideram que haja qualquer risco de escalada do conflito do norte de Cabo Delgado para 
Memba e não há registo de qualquer conflito entre a população de acolhimento e a população 
migrante. As autoridades asseguram que a coexistência tem sido muito pacífica.   

Nenhum Povo Indígena/ África Subsaariana Comunidades Locais Tradicionais Historicamente 
Mal Servidas estão presentes na área do Projecto ou em Moçambique e, portanto, nenhuma será 
potencialmente afectada pelo projecto. 

A gestão da pesca costeira nestes distritos é em grande parte da responsabilidade dos Conselhos 
Comunitários de Pesca (CCP). Os CCP são grupos organizados com um sistema de gestão 
interna estabelecido, têm um organigrama, e diferentes grupos comunitários estão representados 
no seu seio. Os CCP incluem uma representação diversa em termos de género, incluindo 
algumas mulheres que ocupam posições de liderança. Para além dos pescadores, alguns dos 
membros são comerciantes informais de peixe. Embora o apoio esteja a ser prestado por outros 
parceiros de conservação em ambos os distritos, a operacionalização adequada destas 
estruturas é ainda insuficiente, muitos PCCs não estão activos e várias áreas não têm PCCs (ou 
a área sob um PCC é demasiado grande para a sua capacidade). 
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Em Novembro de 2020, a nossa equipa de campo visitou os sítios. Um total de 128 pessoas 
foram consultadas, incluindo 46 através de Entrevistas de Informadores Chave e 82 através de 
Discussões de Grupos de Centragem. Isto incluiu 32 mulheres e 96 homens. Entre Janeiro e 
Agosto de 2021 foram desenvolvidos contactos adicionais com as comunidades locais, 
autoridades e parceiros de conservação que trabalham no terreno. Os resultados principais 
resumidos podem ser encontrados no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. O projecto 
desenvolveu os seguintes documentos até à data: 

● Bandeira, S., Balidy, H. & Macamo, C. (2020) Fieldwork report on ecological assessment. 
36 pp. 

● WCS, ADPP, AMA (2020) Relatório do trabalho de campo socioeconómico para 
desenvolver a proposta completa do BAF: Construir um Futuro Azul para Ecossistemas e 
Pessoas na Costa Leste Africana (Distritos de Memba, Nacala-Porto e Mossuril). 43pp. 

● WCS e parceiros - Documentos da proposta 
● WCS e parceiros - Questionário ESMS 
● WCS e parceiros - Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 
● WCS e parceiros - Relatório de Avaliação Ambiental e Social de Âmbito 
● WCS e parceiros - Ferramenta de Desenvolvimento de Avaliação Ambiental e Social 
● WCS e parceiros - Plano de Gestão Ambiental e Social 
● WCS e parceiros - Código de Prática Ambiental e Social (ESCOP) 
● WCS e parceiros - Procedimento de procura de oportunidades 

 

Outros relatórios disponíveis para a área de estudo são: 

● IUCN, RARE, SIDA (2019) Coastal Resilience to Climate Change Baseline; Coastal and 
Marine Ecosystems Restoration Assessment (Avaliação da Restauração dos 
Ecossistemas Costeiros e Marinhos). 163 pp. 

● KULA, estudos & pesquisas aplicadas Lda. (2010) Práticas culturais e comunitárias de 
promoção de saúde sexual e reprodutiva em 3 províncias de Moçambique (Nampula, 
Sofala e Inhambane).  

● Litulo C, RS Fernandes, CMM Louro & MAM Pereira (2021) Levantamento Ecológico em 
habitats prioritários: Recifes de coral, leitos de ervas marinhas e florestas de mangais em 
4 áreas de acesso e reservas propostas, geridas pela comunidade em Fequete, Pomene, 
Závora e Machangulo. 73 pp. Maputo, Centro Terra Viva & Raros. 

● Macuio, J. & Marques da Silva, I. (2021) Estudo ecológico em habitats prioritários: recifes 
de coral, leitos de ervas marinhas e florestas de mangais em 2 áreas de acesso e reservas 
propostas pela comunidade na baía de Memba e na Ilha de Moçambique, província de 
Nampula. Moçambique Raro. 48pp. 

● Impacto. (2012) Projecto de Avaliação Ambiental Estratégica da Zona Costeira - 
Moçambique. Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso actual da terra nos distritos da zona 
costeira de Moçambique, Distrito de Memba, Provincia de Nampula. 81 pp. 

● RARE (2019) Fish Forever. Resumo dos Dados Domésticos de Moçambique. 26 pp. 
● RARE Mozambique & RARE Fish Forever Science & technology team (2021) Baseline 

socio-economic Household Survey Summary (Inhassoro, Memba, Dondo, Mozambique). 
● República de Moçambique, Província de Nampula, Governo do Distrito de Memba (2012) 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital. 85pp. 
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4.2 Avaliação de outros requisitos de dados 

Para além da informação recolhida até agora, a avaliação de base permitirá recolher a informação 
resumida abaixo. 

● Breve descrição das lacunas de dados de base após revisão dos dados secundários 
existentes:  

- Mapeamento detalhado do ecossistema e das espécies-chave e abundância 
- Toneladas de espécies de guarda-chuva relevantes nas áreas de intervenção do projecto  
- Captura por unidade de esforço na zona alvo  
- Dados sobre o acesso aos recursos naturais e padrões de utilização entre as 

comunidades alvo, e benefícios dos serviços ecossistémicos derivados das comunidades 
locais   

- Atitudes das comunidades locais face à biodiversidade marinha, restauração e protecção 
dos mangais, ervas marinhas e recifes de coral 

- Biomassa de peixe em cada um dos potenciais APGCs, recifes de coral e área de 
recuperação de recursos de ervas marinhas (RRA) 

- Percentagem de espécies de tubarões/raios proibidas nas capturas 
- Dados sobre a adopção de oportunidades diversificadas de meios de subsistência 

resistentes ao clima nas áreas de intervenção do projecto 
- Dados sobre a adopção de medidas de adaptação baseadas no ecossistema por parte 

das comunidades locais 
- Taxas actualizadas de segurança alimentar nas áreas alvo do projecto   
 
● Lista preliminar de Indicadores:  
- Biomassa combinada de espécies guarda-chuva/indicador relevantes (Avicennia marina, 

Rizophora mucronata e Ceriops tagal) na área alvo do projecto; 
- Captura por unidade de esforço (CPUE) na área alvo do projecto; 
- Rendimento médio anual em dinheiro das famílias nas aldeias afectadas pelo projecto, 

desagregado pela fonte de rendimento;  
- Rendimento médio anual em dinheiro das mulheres (e das mulheres chefes de família) 

nas aldeias afectadas pelo projecto, desagregado pela fonte de rendimento;   
- Atitude das comunidades afectadas em relação à biodiversidade marinha, restauração e 

protecção de mangais, ervas marinhas e recifes de coral; 
- Cobertura/escala de ecossistemas protegidos, reabilitados e geridos de forma sustentável 

pelas comunidades locais na área alvo do projecto;  
- Número de zonas de pesca que são geridas pelas comunidades e controladas para 

prevenir a pesca ilegal e a utilização de práticas insustentáveis; 
- Número de CCPs que patrulham activamente os seus APGCs; 
- Percentagem de espécies de tubarões/raios proibidas nas capturas na zona alvo do 

projecto;  
- Número de estratégias de financiamento sustentável dos AMP desenvolvidos e pilotados 

na área alvo do projecto;  
- Dimensão dos ecossistemas marinhos e costeiros (mangais) na zona alvo do projecto;  
- Número de famílias que adoptam oportunidades diversificadas de subsistência resistentes 

ao clima nas áreas de intervenção do projecto; 
- Número de famílias que beneficiam de novos meios de subsistência sustentáveis e 

oportunidades de emprego na área alvo do projecto; 
- Taxas de segurança alimentar nas comunidades afectadas pelo projecto;  
- Número de famílias que adoptam medidas de adaptação baseadas no ecossistema na 

zona alvo do projecto.   
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● Breve descrição e apresentação dos principais requisitos de informação (que perguntas 
devem ser feitas), e as metodologias apropriadas que serão utilizadas para recolher os 
dados, tendo em conta os recursos e orçamentos disponíveis:  

- Dados de biodiversidade, que incluem cartografia de ecossistemas (mangais, floresta 
costeira, recife de coral e ervas marinhas), identificação e abundância de mamíferos 
terrestres, espécies de aves e herpetofauna, peixes de água doce e recife de coral e 
espécies chave marinhas como tubarões e raias, mamíferos marinhos e tartarugas 
marinhas;  

- Dados socioeconómicos incluindo: idade, número de membros da família, níveis de 
educação, alfabetização, rendimento anual em dinheiro por agregado familiar/pessoa 
(esp. mulheres), estratégias de subsistência praticadas, estratégias de geração de 
rendimentos praticadas, número de refeições consumidas por dia, escala de 
diversificação da dieta, culturas produzidas, diversificação de culturas, captura de peixe 
por dia / semana / mês, volume de produção agrícola por estação (desagregado por 
cultura), produtividade das principais culturas por hectare, número de animais possuídos 
desagregado por tipo de animal, tamanho da terra cultivada, acesso a instalações de 
armazenamento seguras, acesso a água para consumo, acesso a água para irrigação, 
propriedade de uma bicicleta, telefone, caixa frigorífica, barco (tipo desagregado) - 
questionários detalhados a serem desenvolvidos por um consultor - o método utilizado 
para recolher esta informação será um inquérito, a ferramenta de recolha de dados 
sugerida é Kobo Collect;  

- Informação sobre percepções, utilização, e valor dos recursos costeiros com enfoque nos 
ecossistemas de mangais, ervas marinhas e recifes de coral - a recolher através de 
discussões de grupos focais, entrevistas a informadores chave e reuniões comunitárias, 
incluindo reuniões com estruturas / comités de governação local;  

- Acesso e dependência dos recursos naturais tais como recursos marinhos, recursos 
costeiros, terra, água, florestas, bem como conflitos relacionados com o acesso aos 
recursos naturais e a adopção de estratégias de adaptação baseadas nos ecossistemas 
pelas comunidades alvo - métodos idênticos aos acima referidos;  

- Informação sobre dinâmicas de género e empoderamento das mulheres nas comunidades 
alvo - grupos de centragem, KIIs  

- Atitudes das comunidades afectadas em relação à biodiversidade marinha, restauração e 
protecção de mangais, ervas marinhas e recifes de coral - a recolher através de 
discussões de grupos focais, entrevistas de informadores chave e reuniões da 
comunidade, incluindo reuniões com estruturas / comités de governação local;  

- Informação detalhada sobre a capacidade dos CCP e de outras estruturas locais - 
recolhida através de reuniões com os comités e entrevistas semi-estruturadas que irão 
alimentar uma análise SWOT.  

 

4.3 Preparação do inquérito 

A ADPP irá contratar um consultor para a implementação da avaliação socioeconómica. Os 
termos de referência serão desenvolvidos pela ADPP. O consultor desenvolverá a estratégia 
detalhada para o estudo, incluindo:  

- Metodologia detalhada 
- Estratégia de amostragem  
- Ferramentas de recolha de dados  
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- Plano de análise de dados 
- Formatos para recolha de dados, incluindo questionários para o inquérito e guias para os 

grupos de centragem, KIIs, entrevistas de semi-estruturas e reuniões comunitárias  
- Plano detalhado de compromissos comunitários (lista de partes interessadas a consultar, 

métodos a aplicar com cada grupo de partes interessadas, informações fundamentais a 
obter de cada grupo de partes interessadas)   

- Plano de formação para a equipa do inquérito  
- Proposta da composição da equipa do inquérito 
- Descrição dos protocolos de trabalho de campo, incluindo planos de comunicação, para 

apoiar as actividades de inquérito.  

Os inquéritos a realizar são semelhantes aos instrumentos que estão a ser implementados 
noutros contextos.  Estes inquéritos serão adaptados ao ambiente e cultura locais e, por 
conseguinte, serão pilotados entre um subconjunto de indivíduos que vivem em aldeias próximas.  
Além disso, utilizaremos uma abordagem participativa para determinar o pacote de bens a serem 
incluídos no Inquérito de Necessividades Básicas.  A entrada na comunidade será feita através 
de PCCs e outros grupos com os quais nós (WCS e ADPP) construímos relações no decurso do 
desenvolvimento do projecto.  Todos os inquéritos e investigações que envolvam a recolha de 
dados de pessoas serão revistos pelo Conselho de Revisão Institucional da WCS dos EUA, com 
registo federal, para Investigação com Sujeitos Humanos. 

 

4.4 Ferramentas de recolha de dados 

As ferramentas a utilizar no decurso do projecto estão detalhadas nas Secções 2.4, Tabela 10 e 
4.2 deste documento. As ferramentas incluem inquéritos, seminários participativos, fóruns e 
outros métodos participativos.  

 

4.5 Gravação e Análise de Dados 

Um plano mais detalhado de recolha e registo de dados e análise subsequente será determinado 
uma vez que o projecto esteja em curso. As metodologias preliminares são apresentadas na 
secção "2.7 Conservação e Monitorização de Registos". Prevemos a utilização de Kobo Collect, 
uma ferramenta online para a construção e implementação de inquéritos, que permitirá o 
armazenamento de dados na nuvem e, através de inovações em curso na Parceria para as 
Ciências Sociais da Conservação, algumas análises estarão imediatamente disponíveis.  Outras 
análises mais avançadas de dados quantitativos serão realizadas em R ou SPSS.  A análise 
qualitativa dos dados será feita através de codificação. O software disponível como o NVIVO ou 
RQDA pode ser aplicado como relevante. A informação sobre a capacidade das estruturas de 
governação local será analisada através da análise SWOT.   
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5. Identificar, Avaliar & Minimizar Impactos 

5.1 Identificação dos Impactos do Projecto 

Os impactos do projecto foram abordados na secção 1.2.5 "Potenciais restrições preliminares de 
acesso e impactos sociais relacionados".  

O projecto não implicará a deslocação física de povos ou comunidades, mas haverá restrições 
de acesso devido ao desenvolvimento de um novo MPA. Contudo, o projecto foi concebido para 
mitigar, tanto quanto possível, os impactos potenciais devido às restrições de acesso. 

O projecto não afectará os pescadores a mais de 3 milhas náuticas da costa, uma vez que não 
se trata de uma zona de pesca artesanal. Portanto, as áreas potencialmente afectadas são i) a 
secção da futura MPA entre a linha costeira e os 3 nm em direcção ao mar e i) a secção terrestre 
da futura MPA. A avaliação sócio-económica e o mapeamento participativo a ser feito no primeiro 
ano ajudarão a determinar se existem talvez comunidades afectadas indirectamente. 

Os tipos de restrições de acesso previstas dentro da área de 3 nm e da zona costeira são os 
seguintes: 

● Perda permanente do acesso a algumas zonas de pesca onde serão criadas zonas de 
recuperação permanente de recursos (ARRs - equivalente a zonas de não captura 
permanente), que normalmente representam uma parte muito pequena das zonas de 
pesca (5 -10 km2 por APGC) 

● Perda temporária ou sazonal do acesso às áreas definidas como ARR temporárias, que 
seriam também cerca de 5 -10 km2 por APGC, dependendo do que os CCP acordarem. 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão nas áreas onde os PCCs serão criados, 
uma vez que os PCCs, as comunidades e outros intervenientes acordarão regras de 
gestão específicas (por exemplo, tipos de artes de pesca autorizadas, encerramentos 
anuais, etc.); estas alterações podem ser permanentes, temporárias ou sazonais, 
dependendo do que os PCCs, as comunidades e outros intervenientes acordarem. 

● Perda permanente do acesso ao abate de madeira ou produtos florestais não lenhosos 
(mangues e zonas florestais costeiras) nas zonas definidas no futuro plano de gestão de 
MPA como zonas de protecção total 

● Alterações nos regimes de utilização e gestão dos recursos naturais em áreas definidas 
na secção terrestre do MPA como de utilização controlada; estas alterações podem ser 
permanentes, temporárias ou sazonais, dependendo do que os CCP, as comunidades e 
outras partes interessadas acordarem.  

Na área de projecto proposta, os impactos devidos a restrições de acesso podem incluir: 

● Impactos económicos, afectando: 

o Perda de acesso à madeira, lenha, plantas medicinais, mangue, peixe e 
invertebrados 

o Perda do acesso aos bancos de pesca  

o Perda de acesso a áreas de agricultura de subsistência de corte e queima  

● Impactos nos recursos humanos, afectando as pessoas e comunidades afectadas":  

o Potencial mudança das relações de género e empoderamento das mulheres 
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● Impactos nos recursos sociais: 

o Aumento da pressão sobre o governo local existente  

o Aumento da pressão sobre as estruturas tradicionais locais existentes 

 

5.2 Avaliar os impactos do projecto 

O quadro 16 abaixo apresenta os resultados da avaliação de impacto de acordo com os diferentes 
tipos de aspectos solicitados nas orientações do BAF.
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Quadro 18 - Resumo dos resultados da avaliação de impacto 

Impacto Natureza do impacto 
Quem e o que é afectado e como, incluindo como 
os impactos podem afectar homens e mulheres, ou 
grupos maioritários e minoritários, de forma 
diferente 

Extensão / 
Escala de 
impacto 
Quer o âmbito seja apenas 
a área do projecto, MPA, 
local, regional, nacional, ou 
internacional 

Duração do 
impacto:  
Curto prazo, médio 
prazo, longo prazo, 
permanente 

Severidad
e do 
impacto: 
Baixo, médio, 
alto 

Sensibilidade 
das pessoas 
afectadas 
Baixo, médio, alto 

Probabilid
ade do 
impacto:  
Baixo, médio, 
alto 

Importância 
global do 
impacto:  
Baixo, médio, alto 

1. Impactos económicos 

1.1 Perda do 
acesso à madeira e 
à lenha 

O novo plano de ordenamento e 
gestão de áreas protegidas será 
acordado com as comunidades locais. 
Por se tratar de um MPA de utilização 
sustentável, será concedido acesso 
aos recursos necessários às 
comunidades locais para a sua 
subsistência, sob uma forma 
controlada/sustentável e as pessoas 
serão envolvidas na tomada de 
decisões. As áreas de protecção total 
dentro da componente terrestre do 
MPA serão definidas no âmbito de um 
processo de decisão participado pelas 
comunidades locais. As pessoas que 
dependem mais da madeira e da lenha 
serão mais afectadas. No caso de 
plantas medicinais, não se espera um 
grande impacto, uma vez que a 
extracção de produtos é geralmente 
feita de forma sustentada. As 
avaliações sócio-económicas de base 
e o Rastreio da Governação dos 
Recursos Naturais (NFRG) para 
grupos comunitários permitirão 
determinar quem é afectado e como.  

Área do projecto 
apenas (a avaliação 
socioeconómica e o 
mapeamento 
participativo 
permitirão ao 
projecto determinar 
se há pessoas de 
fora da área do 
projecto que estão a 
extrair estes 
recursos) 

Permanente Baixo Médio Alto Baixo 

1.2 Perda de 
acesso às plantas 
medicinais 

Área de projecto 
onlv 

Permanente Baixo Médio Alto Baixo 

1.3 Perda de 
acesso a peixes e 
invertebrados 

Tal como acima, o desenvolvimento do 
plano de ordenamento e gestão do 
MPA contará com a participação das 
comunidades locais e dos CCPs. Os 
impactos só ocorrerão na área entre a 
linha costeira e as 3 milhas náuticas, 
que é a área atribuída à pesca 
artesanal. Os ceifeiros deverão ser 
menos afectados do que os 
pescadores. Actualmente, o Distrito de 
Memba já está sob um plano de gestão 
da pesca artesanal, com APGCs e 

Área de projecto 
onlv 

Permanente Médio Médio Alto Médio/Baixo 

1.4 Perda do 
acesso aos bancos 
de pesca 

Área de projecto 
onlv 

Permanente Baixo Médio Alto Médio/Baixo 
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Impacto Natureza do impacto 
Quem e o que é afectado e como, incluindo como 
os impactos podem afectar homens e mulheres, ou 
grupos maioritários e minoritários, de forma 
diferente 

Extensão / 
Escala de 
impacto 
Quer o âmbito seja apenas 
a área do projecto, MPA, 
local, regional, nacional, ou 
internacional 

Duração do 
impacto:  
Curto prazo, médio 
prazo, longo prazo, 
permanente 

Severidad
e do 
impacto: 
Baixo, médio, 
alto 

Sensibilidade 
das pessoas 
afectadas 
Baixo, médio, alto 

Probabilid
ade do 
impacto:  
Baixo, médio, 
alto 

Importância 
global do 
impacto:  
Baixo, médio, alto 

ARRs criados, pelo que não se espera 
que o impacto adicional seja muito 
significativo. Pelo contrário, espera-se 
que as medidas de mitigação 
propostas criem um impacto positivo 
em comparação com a situação actual. 
A avaliação socioeconómica, o 
mapeamento e a avaliação das pescas 
e o envolvimento com os CCP e as 
autoridades locais permitirão 
determinar em pormenor quem é 
afectado e como. 

1.5 Perda de 
acesso a áreas de 
agricultura de 
subsistência de 
corte e queima 

A situação é semelhante aos impactos 
esperados 1.1 e 1.2. Actualmente, 
várias áreas sofrem de incêndios 
contínuos e descontrolados devido a 
práticas agrícolas de corte e queima. 
Esta situação não é sustentável. O 
novo plano de ordenamento e gestão 
do MPA será acordado com a 
participação das comunidades e 
determinará quando e onde a 
agricultura de corte e queima pode 
ocorrer. A gravidade do impacto pode 
ser média considerando que este é o 
tipo de agricultura a que as pessoas 
estão habituadas. No entanto, serão 
fornecidas alternativas. As avaliações 
sócio-económicas de base e o Rastreio 
da Governação dos Recursos Naturais 
(NFRG) para grupos comunitários 
permitirão determinar quem é afectado 
e como. 

Área de projecto 
apenas 

Permanente Médio Médio Alto Médio 

2. Impactos dos recursos humanos, afectando as pessoas e comunidades afectadas". 

2.1 Potencial 
mudança das 
relações de género 
e empoderamento 
das mulheres 

O projecto proporcionará uma 
quantidade significativa de formação 
aos Clubes de Meios de Subsistência, 
onde as mulheres terão uma grande 
representação. Serão também 
concedidas bolsas de estudo a jovens 
de ambos os sexos. Isto significa que é 
possível que as relações entre os 
sexos possam mudar relativamente ao 
presente. Capacitar as mulheres é de 

Área de projecto 
apenas 

Médio prazo 
para as 
relações de 
género e 
Permanente 
para o 
empoderamen
to das 
mulheres 

Médio Médio Médio Médio 
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Impacto Natureza do impacto 
Quem e o que é afectado e como, incluindo como 
os impactos podem afectar homens e mulheres, ou 
grupos maioritários e minoritários, de forma 
diferente 

Extensão / 
Escala de 
impacto 
Quer o âmbito seja apenas 
a área do projecto, MPA, 
local, regional, nacional, ou 
internacional 

Duração do 
impacto:  
Curto prazo, médio 
prazo, longo prazo, 
permanente 

Severidad
e do 
impacto: 
Baixo, médio, 
alto 

Sensibilidade 
das pessoas 
afectadas 
Baixo, médio, alto 

Probabilid
ade do 
impacto:  
Baixo, médio, 
alto 

Importância 
global do 
impacto:  
Baixo, médio, alto 

facto um objectivo das acções que 
serão implementadas pelo projecto. 
Isto poderia fazer algumas mudanças, 
que poderiam não ser bem aceites por 
alguns membros da sociedade. 
Quanto aos outros impactos, serão 
implementadas medidas para mitigar 
quaisquer efeitos negativos. Deve 
também notar-se que existem outros 
projectos na região que também estão 
a promover o empoderamento das 
mulheres. Por conseguinte, a mudança 
não será exclusivamente promovida 
por este projecto. 

3. Impactos dos recursos sociais 

3.1 Aumento da 
pressão sobre o 
governo local 
existente  

O estabelecimento de um novo MPA é 
algo que trará desafios e 
responsabilidades adicionais aos 
governos locais, o que poderá exigir 
algum tempo para a adaptação. 
Poderá também exigir que o governo 
local reforce a sua capacidade em 
matéria de conservação da natureza e 
planeamento do uso do solo. 

Área de Projecto 
apenas 

Longo prazo  Médio Médio Médio Médio 

3.2 Aumento da 
pressão sobre as 
estruturas 
tradicionais locais 
existentes 

Tal como acima, a criação de um novo 
MPA trará desafios e 
responsabilidades adicionais às 
estruturas tradicionais locais. A gestão 
de conflitos pode ser uma questão de 
curto e médio prazo. Isto requer 
estruturas tradicionais locais para 
aumentar a sua capacidade na gestão 
da conservação. 

Área de Projecto 
apenas 

Médio prazo Baixo Médio Médio Baixo 
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6. Medidas de Mitigação 

6.1 Prevenção e Minimização 

Todo o projecto foi concebido de forma iterativa entre os parceiros do projecto, uma vez que os 
resultados do trabalho de campo e os contactos com os outros intervenientes relevantes foram 
conduzidos, nomeadamente autoridades nacionais, autoridades locais, comunidades locais, 
outros parceiros de conservação que trabalham na área e o Fundo de Acção Azul. Isto incluiu as 
medidas de mitigação que foram consideradas necessárias, tendo em conta os impactos 
potenciais que o projecto poderia criar. O objectivo do projecto é que, "até 2026, seja apresentada 

uma proposta para um novo MPA de utilização sustentável de 1.000 km2  ou mais gerido pelo 
governo e uma rede de zonas de pesca gerida pela comunidade em Nampula seja efectivamente 
gerida e integrada no novo MPA". Para alcançar este objectivo, foram deduzidos três resultados: 
1) melhorar a resiliência dos ecossistemas relevantes para o clima através de uma maior 
protecção e gestão; 2) proporcionar uma maior resiliência e melhores meios de subsistência das 
comunidades mais vulneráveis; e 3) aumentar a capacidade nacional e regional nas abordagens 
EbA (Ecosystem-based Adaptation). 

Os impactos do projecto são identificados na secção "1.2.5 Restrições preliminares de acesso 
potencial e impactos sociais relacionados" e nas secções "5.1 Identificação dos impactos do 
projecto" e "5.2 Avaliação dos impactos do projecto" acima. O projecto foi concebido seguindo as 
melhores práticas internacionais em termos de implementação da hierarquia de mitigação. A 
prevenção foi definida como a abordagem preferencial, seguida de acções de minimização para 
reduzir a intensidade, duração ou magnitude dos impactos. Se ainda se prevê a ocorrência de 
impactos, podem ser propostas acções de restauração ou compensação.  

A prevenção foi a abordagem de mitigação preferida, e as actividades 1.1.1.5, 1.1.1.6 e 1.1.1.7 
abaixo garantirão que os limites da MPA de utilização sustentável serão acordados pelos 
diferentes intervenientes, incluindo as comunidades, bem como o zoneamento da MPA e a 
definição das directrizes de gestão. Estas actividades serão informadas por algumas das 
actividades centrais para a criação da MPA: 1.1.1.1., 1.1.2.1, 1.1.1.3 e 1.1.1.4. Foi também 
definido desde o início do conceito do projecto que a nova MPA seria uma MPA de uso 
sustentável. Isto minimizaria quaisquer impactos nas comunidades locais, uma vez que este tipo 
de área de conservação permite que as comunidades continuem a utilizar os recursos. Só precisa 
de ser de forma sustentada, o que na realidade é uma excelente medida para beneficiar as 
comunidades locais (impacto positivo) considerando que as próprias comunidades, tais como as 
autoridades locais, se queixam de que os recursos têm vindo a diminuir consideravelmente e são 
actualmente escassos. As actividades seguintes, incluem subactividades que se enquadram 
neste pacote de mitigação: 

● 1.1.1.5 Seminários participativos com comunidades, PCCs, governos locais e outros 
intervenientes chave para a) avaliar os actuais encerramentos de utilização de recursos 
com base na comunidade; e b) identificar e acordar objectivos para novos mangais, ervas 
marinhas e recifes de coral para protecção de acordo com o novo regulamento das 
pescas 

● 1.1.1.6 Seminários participativos com o Governo, operadores turísticos, cientistas, 
parceiros de conservação e comunidades locais para determinar os limites globais do 
MPA, redigir o plano preliminar de zoneamento e desenvolver as directrizes de gestão 
para o novo MPA 

● 1.1.1.7 Em consulta com as comunidades e autoridades locais, preparar e apresentar 
uma proposta ao Governo nacional para a declaração de uma nova MPA de utilização 
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sustentável com a necessária Avaliação de Impacto Ambiental e Social e cartografia da 
posse da terra 

As actividades abaixo foram desenvolvidas com o objectivo de apoiar as comunidades locais na 
redução da pressão sobre o litoral e os ecossistemas locais, contribuindo simultaneamente para 
a melhoria da sua situação actual e de quaisquer impactos resultantes da criação do MPA, de 
modo a aumentar a sua resistência aos efeitos das alterações climáticas. Isto inclui as actividades 
abaixo indicadas das quais as comunidades beneficiarão financeiramente ou em termos de 
equipamento (fogões economizadores de lenha) e também em termos de melhoria dos 
ecossistemas que fornecem os recursos que utilizam: 

● 1.1.4.1 Desenvolvimento de um projecto-piloto de restauração de ervas marinhas para a 
pesca sustentável de moluscos e aumento da resiliência costeira  

● 1.2.1.1 Conceber, implementar e monitorizar um projecto de restauração/reabilitação 
ecológica de manguezais com base comunitária com restabelecimento do sistema 
hidrológico 

● 1.2.2.1 Envolvimento de grupos comunitários na plantação de árvores de espécies não 
mangais para reduzir ainda mais a pressão das comunidades sobre os mangais (árvores 
para lenha, construção), melhorando também a fertilidade do solo (árvores leguminosas) 
e a nutrição comunitária (árvores de fruto) 

● 2.3.4.1 Promoção de fogões a lenha entre as famílias de pescadores para reduzir a 
procura de lenha/carvão 

O projecto também apoiará as comunidades locais a estarem conscientes dos meios de 
subsistência alternativos que podem seleccionar e fornecer-lhes o know-how e, quando 
necessário, o apoio financeiro para iniciar as novas actividades que irão seleccionar. As novas 
práticas e actividades agrícolas em que serão treinadas, as VSLAs que serão criadas e as 
empresas que serão apoiadas, mitigarão os impactos na comunidade como um todo e serão 
envidados esforços particulares para mitigar os impactos nas pessoas que serão particularmente 
afectadas por qualquer razão. Estes só serão possíveis de identificar durante a linha de base do 
projecto. As seguintes actividades foram desenvolvidas como medidas de atenuação 
(minimização e compensação): 

● 2.3.1.1 Criação de Clubes de Subsistência (LCs) como plataformas de auto-sustento para 
os pescadores e suas famílias (com pelo menos 50% de participação das mulheres) 

● 2.3.1.2 Criação de Associações de Poupança e Empréstimos de Aldeia e apoio aos 
grupos de poupança não-funcionais existentes 

● 2.3.2.1 Apoiar cada LC e outros pequenos produtores a desenvolver pelo menos uma 
estratégia de subsistência e/ou novos negócios, que diminuam a pressão sobre os 
recursos marinhos - projectos comunitários baseados na natureza como fontes de 
rendimento alternativas à pesca (apoio ao desenvolvimento de planos de negócios, 
candidatura para a criação de empresas, mentoria empresarial e ligações de mercado) 

● 2.3.3.1 Apoio aos clubes de subsistência para adoptarem práticas agrícolas EBA e outras 
medidas para melhorar a sua segurança alimentar 

Foi dada especial atenção aos membros da comunidade que dependem directamente da pesca. 
Por conseguinte, as actividades listadas abaixo foram desenvolvidas para garantir que os 
pescadores locais terão direito a zonas de pesca específicas reconhecidas pelo governo e que 
poderão co-gerir, definindo as regras para utilizar essas zonas e patrulhá-las para evitar a sua 
utilização ilegal. Isto inclui a actividade 1.1.2.1 que treinará os pescadores naquilo que precisarão 
de saber para a sua implementação. As restantes actividades listadas abaixo fornecer-lhes-ão os 
instrumentos legais e o equipamento de que necessitarão para o efeito. A actividade 1.1.2.2 inclui 
também a melhoria/actualização do Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Memba e o 
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desenvolvimento do Plano de Gestão da Pesca Artesanal de Mossuril, com directrizes de gestão 
específicas por APGC. Isto irá abordar quaisquer questões herdadas que tenham resultado das 
restrições de acesso criadas pelo actual Plano de Gestão Distrital de Memba. A mitigação descrita 
está incluída nas seguintes actividades. 

● 1.1.2.1 Criação e formação de CCP em gestão e monitorização eficazes de zonas de 
pesca geridas pela comunidade (APGC) e zonas de recuperação de recursos (sem zonas 
de captura). 

● 1.1.2.2 Legalização das novas zonas de pesca geridas pela Comunidade, e zonas de 
recuperação de recursos (RRA) de acordo com o novo regulamento das pescas 

● 1.1.3.1 Fornecer equipamento de monitorização/patrulha aos CCP 

Finalmente, foram também desenvolvidas medidas que resultam em benefícios financeiros para 
as comunidades (1.1.5.1 e 1.1.5.2) para garantir que estes sejam compensados por qualquer 
perda que possam ter com o estabelecimento do novo MPA. Estes incluem o desenvolvimento 
de um plano de sustentabilidade empresarial/financeira para gerar receitas para a conservação 
e melhoria dos meios de subsistência. Uma vez identificadas as pessoas potencialmente 
afectadas, este plano de sustentabilidade empresarial/financeira irá colocar um esforço adicional 
no sentido de garantir que se dirige a essas pessoas. Uma outra medida de mitigação que foi 
especificamente concebida para compensar qualquer perda potencial é a concepção e 
implementação de um plano piloto de gestão de compensação da biodiversidade associado à 
restauração de mangais que gere fundos para as comunidades. Ao restaurarem e protegerem os 
mangais, receberão financiamento, que compensará qualquer perda que venham a ter por não 
utilizarem o mangue. Esta actividade incluirá também as áreas de ervas marinhas e recifes de 
coral. Neste caso, os pescadores, através dos PCCs, receberão um pagamento financeiro se 
conseguirem determinados resultados de conservação protegendo estas áreas da pesca. Estas 
medidas de mitigação são: 

● 1.1.5.1 Desenvolvimento de um plano de sustentabilidade empresarial/financeira para 
gerar receitas para a conservação e melhoria dos meios de subsistência 

● 1.1.5.2 Conceber e implementar um plano piloto de gestão de compensação da 
biodiversidade associado à restauração de mangais que gere fundos para as 
comunidades 

Através das medidas acima descritas, a nutrição, segurança alimentar e hídrica das comunidades 
locais será melhorada e as comunidades beneficiarão de oportunidades alternativas de geração 
de rendimentos e de emprego, melhorando ao mesmo tempo a sua resiliência às alterações 
climáticas. Estes esforços aumentarão a capacidade de criar poupanças e investir em activos 
produtivos e ganharão novas fontes de rendimento através do mecanismo de compensação da 
biodiversidade e quaisquer outros que possam ser sugeridos pelo plano de sustentabilidade 
empresarial/financeira. As mulheres beneficiárias beneficiarão do empoderamento económico, 
oportunidades de participar em acções de formação, acesso a novas actividades geradoras de 
rendimento e acesso activo aos fóruns comunitários relativos à tomada de decisões comunitárias. 

O sector privado também estará envolvido no financiamento sustentável das actividades de 
conservação na área de estudo, para que no futuro, quando o projecto chegar ao fim, as 
comunidades continuem a receber financiamento para proteger os ecossistemas críticos da área 
de estudo. Isto pode ser feito tanto pelo mecanismo de compensação da biodiversidade, carbono 
azul (será desenvolvido um estudo de viabilidade), como pelo sector do turismo, contribuindo 
para a melhoria dos meios de subsistência locais. A potencial mudança das relações de género 
e do empoderamento das mulheres e o aumento da pressão sobre o governo local existente e as 
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estruturas tradicionais locais é também algo que exigiu reflexão durante a concepção do projecto. 
A formação para os clubes de subsistência (actividade 2.3.2.1) incluirá questões de género para 
que este impacto potencial possa ser minimizado através da educação. As actividades 2.4.1.2, 
2.4.2.1, 2.4.3.1, 2.4.3.1, 2.4.3.2 e 2.4.4.4.1 irão reforçar os conhecimentos, perícia e capacidade 
do governo nacional, provincial e local, bem como das estruturas tradicionais locais na utilização 
de abordagens EbA para a gestão de zonas costeiras resistentes ao clima. Isto incluirá formação 
específica sobre potenciais questões que possam ocorrer como resultado da criação do MPA. 
Especificamente, para os pescadores, a formação sobre a gestão dos APGCs será ministrada ao 
abrigo do ponto 1.1.2.1.  

6.2 Elegibilidade e direitos 

Foram estabelecidos os seguintes critérios preliminares de elegibilidade para a participação no 
projecto:  

- Membros da comunidade que praticam a pesca artesanal na área alvo do projecto, com 
enfoque nas famílias vulneráveis que vivem abaixo do limiar da pobreza, nas famílias 
chefiadas por mulheres e nos jovens;  

- Membros da comunidade que acedem a florestas costeiras e mangais na zona alvo do 
projecto; 

- Estruturas tradicionais de liderança;  
- Membros da comunidade que estão envolvidos em estruturas de governação local;  
- Autoridades locais na zona alvo do projecto.  

Nesta fase preliminar, não é possível detalhar muito sobre a elegibilidade e os direitos, uma vez 
que estes dependem da avaliação de base que será realizada no primeiro ano do projecto. Assim, 
o Quadro 17 abaixo especifica quais as acções de mitigação relacionadas com cada um dos 
impactos identificados e a elegibilidade potencial observando que o zoneamento e os planos de 
gestão de MPA de uso sustentável permitirão o acesso aos recursos necessários às comunidades 
locais para a sua subsistência, sob uma utilização controlada/sustentada 

 

Tabela 19 - Matriz de direitos simplificada 

Nã
o. 

Restrição ou 
Perda  

Impacto Actividades em 
que as acções de 
mitigação estão 
incluídas 

Elegibilidade Direitos 

1.1 Perda permanente do 
acesso ao abate de 
madeira ou produtos 
florestais não 
lenhosos nas zonas 
definidas no futuro 
plano de gestão de 
MPA como zonas de 
protecção total 
 
Alterações nos 
regimes de utilização 
e gestão dos recursos 
naturais em zonas 
definidas na secção 
terrestre do MPA 
como de utilização 
controlada 

Perda de 
acesso à 
madeira e à 
lenha 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.4.1, 
1.1.5.1, 1.2.1.1, 
1.1.5.2, 2.3.1.1, 
2.3.2.1, 2.3.1.2, 
2.3.2.1  

Famílias de 
comunidades 
afectadas pelo 
projecto que 
acedem a 
mangues e 
florestas 
costeiras 

Domicílios: 
Elegibilidade para participar 
no programa de distribuição 
de fogões economizadores 
de lenha para reduzir a 
procura de lenha/carvão 
vegetal 
Elegibilidade para ser 
beneficiário do mecanismo 
piloto de compensação da 
biodiversidade que irá gerar 
fundos para as comunidades 
através da restauração e 
protecção dos manguezais 
Elegibilidade para trabalhar 
em viveiros e plantações de 
mangue que beneficiem 
financeiramente 
Elegibilidade para trabalhar 
na plantação de árvores não 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

108 
 

Nã
o. 

Restrição ou 
Perda  

Impacto Actividades em 
que as acções de 
mitigação estão 
incluídas 

Elegibilidade Direitos 

mangueiras, beneficiando 
financeiramente da mesma 
Elegibilidade para ser 
membro dos Clubes de Meios 
de Subsistência e receber a 
formação e apoio financeiro 
para iniciar estratégias 
alternativas de meios de 
subsistência e arranque de 
empresas, 
Elegibilidade para fazer parte 
das Associações de 
Poupança e Empréstimos da 
Aldeia 
Elegibilidade para receber 
formação sobre o Carbono 
Azul 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 

1.2 Perda permanente do 
acesso ao abate de 
madeira ou produtos 
florestais não 
lenhosos nas zonas 
definidas no futuro 
plano de gestão de 
MPA como zonas de 
protecção total 
Alterações nos 
regimes de utilização 
e gestão dos recursos 
naturais em zonas 
definidas na secção 
terrestre do MPA 
como de utilização 
controlada 

Perda de 
acesso às 
plantas 
medicinais 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.5.1, 
1.1.5.2, 1.2.2.1, 
2.3.4.1, 2.3.1.1, 
2.3.2.1, 2.3.1.2, 
2.3.2.1 

Famílias de 
comunidades 
afectadas pelo 
projecto que 
acedem à floresta 
costeira 

Domicílios: 
HH terá acesso a áreas de 
uso controlado da floresta 
Capaz de trabalhar e aceder 
a árvores e recursos nas 
áreas de plantação de 
árvores não mangues, que 
serão plantadas perto das 
aldeias; HH também poderá 
beneficiar financeiramente 
com isso 
Elegibilidade para ser 
membro dos Clubes de 
Subsistência e receber 
formação e apoio financeiro 
para iniciar meios de 
subsistência alternativos 
(criação de empresas) 
Elegibilidade para fazer parte 
das Associações de 
Poupança e Empréstimos da 
Aldeia 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 

1.3 Perda permanente do 
acesso a algumas 
zonas de pesca onde 
as ARRs permanentes 
serão criadas 
Perda temporária ou 
sazonal do acesso às 
áreas definidas como 
ARR temporárias 
Alterações nos 
regimes de utilização 
e gestão nas áreas 
onde os APGCs serão 
criados, uma vez que 
os CCPs, as 
comunidades e outras 
partes interessadas 
acordarão em regras 
de gestão específicas 

Perda de 
acesso a 
peixes e 
invertebrados 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 1.1.3.1, 
1.1.4.1, 1.1.5.1, 
1.1.5.2, 1.2.1.1, 
2.3.1.1, 2.3.2.1, 
2.3.1.2, 2.3.2.1, 
 

Pescadores e 
suas famílias 
 

Pescadores:  
Criação e legalização de 
APGCs com ARRs, 
desenvolvimento de um 
plano de gestão para que 
estas áreas possam ser co-
geridas pelos pescadores, 
aumentando a produtividade 
actual 
Melhoria do actual Plano 
Distrital de Gestão das 
Pescas de Memba e 
desenvolvimento de um para 
Mossuril, para responder às 
necessidades específicas de 
cada PCC 
Formação aos PCC Apoio à 
melhoria da gestão de 
recursos e técnicas de pesca. 
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Nã
o. 

Restrição ou 
Perda  

Impacto Actividades em 
que as acções de 
mitigação estão 
incluídas 

Elegibilidade Direitos 

1.4 Perda permanente do 
acesso a algumas 
zonas de pesca onde 
serão criadas as 
ARRs permanentes 
Perda temporária ou 
sazonal do acesso às 
áreas definidas como 
ARR temporárias 
Alterações nos 
regimes de utilização 
e gestão nas áreas 
onde os APGCs serão 
criados, uma vez que 
os CCPs, as 
comunidades e outras 
partes interessadas 
acordarão em regras 
de gestão específicas 

Perda do 
acesso aos 
bancos de 
pesca 

Construção da sede e 
fornecimento de navios de 
patrulha para melhorar a 
gestão da APGC 
Pescadores e suas famílias: 
Elegibilidade para ser 
beneficiário do mecanismo 
piloto de compensação da 
biodiversidade que irá gerar 
fundos para as comunidades 
Elegibilidade para ser 
membro dos Clubes de Meios 
de Subsistência e receber a 
formação e apoio financeiro 
para iniciar estratégias 
alternativas de meios de 
subsistência e arranque de 
empresas, 
Elegibilidade dos jovens para 
receber bolsas de estudo 
Elegibilidade para fazer parte 
das Associações de 
Poupança e Empréstimos da 
Aldeia 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 

1.5 Alterações nos 
regimes de utilização 
e gestão dos recursos 
naturais em zonas 
definidas na secção 
terrestre do MPA 
como de utilização 
controlada 

Perda de 
acesso a 
áreas de 
agricultura de 
subsistência 
de corte e 
queima 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.5.1, 
1.2.2.1, 2.3.4.1, 
1.1.5.2, 2.3.1.1, 
2.3.2.1, 2.3.1.2, 
2.3.2.1 

Famílias de 
comunidades 
afectadas pelo 
projecto que 
estão a utilizar 
florestas 
costeiras para a 
agricultura de 
corte e queima 

Domicílios: 
Elegibilidade para beneficiar 
dos novos furos de água 
Elegibilidade para trabalhar 
na plantação de árvores não 
mangueiras, beneficiando 
financeiramente da mesma 
Elegibilidade para ser 
membro dos Clubes de Meios 
de Subsistência e receber a 
formação e apoio financeiro 
para iniciar estratégias 
alternativas de meios de 
subsistência e arranque de 
empresas, 
Elegibilidade para fazer parte 
das Associações de 
Poupança e Empréstimos da 
Aldeia 
Elegibilidade para receber 
formação sobre práticas 
agrícolas EBA e outras 
medidas para melhorar a sua 
segurança alimentar 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 

2.1 Perda do poder de 
decisão e da 
influência dos homens 
da comunidade 

Potencial 
mudança das 
relações de 
género e 
empoderame
nto das 
mulheres 

1.1.2.1, 2.3.2.1  Agregados 
familiares 
apoiados pelo 
projecto 

Domicílios: 
Elegibilidade para ser 
membro dos Clubes de Meios 
de Subsistência e receber 
formação e apoio financeiro 
para iniciar estratégias 
alternativas de meios de 
subsistência e arranque de 
empresas,Elegibilidade para 
fazer parte das Associações 
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Nã
o. 

Restrição ou 
Perda  

Impacto Actividades em 
que as acções de 
mitigação estão 
incluídas 

Elegibilidade Direitos 

de Poupança e Empréstimos 
da Aldeia 

3.1 Falta de tempo / 
recursos humanos / 
conhecimentos para 
lidar com as questões 
relacionadas com o 
MPA 

Aumento da 
pressão 
sobre o 
governo local 
existente 

2.4.1.2, 2.4.3.1,  
2.4.4.1 

Governos Locais 
onde a nova MPA 
será localizada 

Governos Locais: 
Elegibilidade para receber 
formação sobre gestão e 
monitorização eficazes de 
áreas de pesca geridas pela 
comunidade (APGC) e áreas 
para recuperação de 
recursos (zonas de não 
captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca 
marinha (por exemplo, 
espécies proibidas, artes de 
pesca autorizadas, aplicação 
da lei) 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 
Elegibilidade para participar 
nos workshops do projecto 

3.2 Falta de 
conhecimentos para 
lidar com as questões 
relacionadas com a 
MPA 

Aumento da 
pressão 
sobre as 
estruturas 
tradicionais 
locais 
existentes 

2.4.1.2, 2.4.3.1,  
2.4.4.1 

Estruturas locais 
tradicionais onde 
a nova MPA será 
localizada 

Estruturas locais tradicionais: 
Elegibilidade para receber 
formação sobre gestão e 
monitorização eficazes de 
áreas de pesca geridas pela 
comunidade (APGC) e áreas 
para recuperação de 
recursos (zonas de não 
captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca 
marinha (por exemplo, 
espécies proibidas, artes de 
pesca autorizadas, aplicação 
da lei) 
Elegibilidade para receber 
formação sobre abordagens 
EbA 

 

 

6.3 Programas de Mitigação 

As secções 6.1 e 6.2 acima explicam a estratégia de mitigação que foi utilizada durante a 
concepção do projecto para abordar cada um dos impactos identificados. A tabela 18 abaixo 
resume essa estratégia. 

Quadro 20 - Resumo da estratégia de mitigação definida para abordar cada um dos impactos potenciais 

Impacto Estratégia de mitigação 

1.1 Perda do acesso à madeira e à 
lenha 

A prevenção é a principal estratégia para fazer face a estes impactos. O 
zoneamento e os planos de gestão de MPA de uso sustentável permitirão o 
acesso aos recursos necessários às comunidades locais para a sua 
subsistência, sob uma utilização controlada/sustentada; as comunidades locais 
serão envolvidas na concepção do plano de zoneamento e das directrizes de 
gestão, definindo as zonas de uso controlado onde os recursos podem ser 
extraídos e as áreas de protecção total dentro da componente terrestre do 
MPA, onde os recursos não podem ser recolhidos. 
A minimização destes impactos será assegurada através dos Clubes de Meios 
de Subsistência. Estes estarão envolvidos na criação de pequenos viveiros 
comunitários de árvores, incluindo árvores de lenha, espécies que podem ser 

1.2 Perda de acesso às plantas 
medicinais 
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Impacto Estratégia de mitigação 
utilizadas para construção local, árvores de fruto, árvores de sombra, etc. As 
pessoas afectadas também participarão no programa de distribuição de fogões 
economizadores de lenha para reduzir a procura de lenha / carvão vegetal. Isto 
permitirá às comunidades locais gerir as suas fontes de madeira e lenha de 
uma forma sustentável.  
Em termos de medidas de restauração e compensação, as pessoas afectadas 
irão beneficiar: 

● O mecanismo piloto de compensação da biodiversidade que irá gerar 
fundos para as comunidades através da restauração e protecção dos 
manguezais - as pessoas serão pagas pelo seu trabalho (viveiros de 
árvores, plantações e restauração hidrológica) e pela obtenção de 
resultados a acordar com a equipa do projecto. 

● Trabalho remunerado na plantação de árvores não mangueiras  

● Receber a formação e apoio financeiro para iniciar estratégias 
alternativas de subsistência e criação de empresas  

● Poder ser membros das Associações de Poupança e Empréstimos 
da Aldeia 

● Receber formação sobre o Carbono Azul e sobre abordagens EbA 
As avaliações sócio-económicas de base e o Rastreio da Governação dos 
Recursos Naturais (NFRG) para grupos comunitários permitirão determinar 
quem é afectado e como. 

1.3 Perda de acesso a peixes e 
invertebrados 

A estratégia de mitigação é semelhante à apresentada acima. A prevenção será 
o primeiro passo da abordagem. uma vez que o plano de ordenamento e gestão 
do MPA contará com a participação das comunidades locais e dos CCPs. 
Dentro dos 3 nm onde ocorre a pesca artesanal, os PCC e as comunidades 
pesqueiras da área do projecto decidirão, juntamente com os restantes 
interessados. sobre onde serão definidas as zonas de protecção total, zonas 
turísticas e zonas de utilização controlada. 
Uma mistura de evitar e minimizar será conseguida através do apoio que será 
fornecido às comunidades para estabelecer novos CCP (e legalizar e melhorar 
um já existente), que serão então apoiados para criar e legalizar APGCs com 
ARRs, e desenvolver um plano de gestão para que estas áreas possam ser co-
geridas pelos pescadores, aumentando a sua produtividade actual, e 
potencialmente criando um impacto positivo relativamente ao cenário actual. 
Os PCCs serão treinados na melhoria da gestão de recursos e técnicas de 
pesca e serão também dotados de quartéis-generais e navios de patrulha. 
A minimização será também assegurada através da melhoria do actual Plano 
Distrital de Gestão das Pescas de Memba e do desenvolvimento de um para 
Mossuril, que terá em conta as necessidades específicas de cada PCC. 
Em termos de restauração/compensação, os pescadores e as suas famílias 
irão beneficiar: 

● O mecanismo piloto de compensação da biodiversidade que irá gerar 
fundos para as comunidades através da restauração e protecção dos 
manguezais - as pessoas serão pagas pelo seu trabalho (viveiros de 
árvores, plantações e restauração hidrológica) e pela obtenção de 
resultados a acordar com a equipa do projecto; potencialmente, os 
ARRs com recifes de coral e ervas marinhas serão incluídos no 
mecanismo piloto de compensação da biodiversidade, onde os CCPs 
irão beneficiar financeiramente (pagamento por resultados) da sua 
protecção. 

● Receber a formação e apoio financeiro para iniciar estratégias 
alternativas de subsistência e arranque de empresas.  

● Receber bolsas de estudo para jovens 
● Poder ser membros das Associações de Poupança e Empréstimos 

da Aldeia 

● Receber formação sobre o Carbono Azul e sobre abordagens EbA 
A estratégia de mitigação proposta deverá criar um impacto positivo em 
comparação com a situação actual. A avaliação socioeconómica, a cartografia 
e avaliação das pescas e o envolvimento com os PCC e as autoridades locais 
permitirão determinar em pormenor quem é afectado e como 

1.4 Perda do acesso aos bancos de 
pesca 

1.5 Perda de acesso a áreas de 
agricultura de subsistência de corte e 
queima 

A estratégia de mitigação para enfrentar este impacto começará por evitar. Tal 
como acima, o plano de ordenamento e gestão do MPA contará com a 
participação das comunidades locais. Estas estarão envolvidas na concepção 
do plano de ordenamento e das directrizes de gestão, definindo as zonas 
controladas usadas onde a agricultura pode ser conduzida e as áreas de 
protecção total dentro da componente terrestre do MPA, onde a agricultura não 
pode ter lugar. 
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Impacto Estratégia de mitigação 
A minimização será assegurada pela promoção de estratégias de agricultura 
inteligente do clima, tais como a agricultura de conservação e sistemas 
agroflorestais que eliminam a necessidade de aplicação de slash & burn. Isto 
será fornecido através dos Clubes de Meios de Subsistência. 
A restauração/compensação incluirá: 

● Beneficiar dos novos furos de água 
● Trabalho remunerado na plantação de árvores não mangueiras 

● Receber a formação e apoio financeiro para iniciar estratégias 
alternativas de subsistência e criação de empresas  

● Poder ser membros das Associações de Poupança e Empréstimos 
da Aldeia 

● Receber formação sobre o Carbono Azul e sobre abordagens EbA 

2.1 Potencial mudança das relações de 
género e empoderamento das mulheres 

A prevenção e a minimização incluem o desenvolvimento de um Plano de 
Acção de Género para o projecto que incluirá medidas de mitigação de 
quaisquer potenciais conflitos ou perturbações sociais que possam surgir com 
a mudança das dinâmicas de género. Uma das ferramentas-chave a considerar 
são os diálogos comunitários e as campanhas de comunicação que enfatizam 
os benefícios sócio-económicos para todas as comunidades que resultam do 
empoderamento das mulheres. 
A restauração/compensação incluirá: 

● Receber a formação e apoio financeiro para iniciar estratégias 
alternativas de subsistência e criação de empresas  

● Poder ser membros das Associações de Poupança e Empréstimos 
da Aldeia 

3.1 Aumento da pressão sobre o 
governo local existente  

A estratégia de mitigação está centrada em sessões de capacitação para os 
governos locais e de capacitação das estruturas de governação local como um 
braço alargado das autoridades locais. Isto inclui: 

● Receber formação sobre gestão e monitorização eficazes de áreas 
de pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas para 
recuperação de recursos (zonas de não captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca marinha (por exemplo, espécies proibidas, 
artes de pesca autorizadas, aplicação da lei) 

● Receber formação sobre o Carbono Azul e sobre abordagens EbA 
● Participar nos workshops do projecto 

3.2 Aumento da pressão sobre as 
estruturas tradicionais locais existentes 

Tal como acima, a estratégia de mitigação está centrada em medidas de 
minimização. Reforço da capacidade das estruturas tradicionais locais 
existentes. Isto inclui:  

● Receber formação sobre gestão e monitorização eficazes de áreas 
de pesca geridas pela comunidade (APGC) e áreas para 
recuperação de recursos (zonas de não captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca marinha (por exemplo, espécies proibidas, 
artes de pesca autorizadas, aplicação da lei) 

● Receber formação sobre o Carbono Azul e sobre abordagens EbA 

 

O quadro 19 abaixo mostra o orçamento do projecto por actividade relacionada com as medidas 
de mitigação e o montante de dinheiro a ser desembolsado às comunidades como pagamento 
financeiro ou como equipamento e fornecimentos. Identifica qual a actividade/medida de 
mitigação relacionada com cada impacto que é apresentada no Quadro 18 acima. 
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Quadro 21 - Orçamento do projecto por actividade relacionada com as medidas de mitigação e montante de dinheiro a ser desembolsado para as comunidades 
como pagamento financeiro ou como equipamento e fornecimentos 

Código 
de 

activida
de 

Nome da actividade / 
subactividade 

Notas 
Custo da 

actividade 
(EUR) 

Custo do 
tempo de 

pessoal da 
ESMS (EUR) 

Custo total de 
mitigação 

(EUR) 

TOTAL (EUR) 
transferido para 
as comunidades 

Comentário 

0.0.0.1. 
e 
0.0.0.0.
2. 

Início do projecto, incluindo a 
constituição de equipas e formação 
 
Gestão de ESMS 

Inclui custos específicos sobre PF 
associados à Formação dos membros da 
equipa sobre o ESMS (CI, SEP, GRM e PF) e 
Formação sobre BNS e NRGT (30% dos 
custos totais do ESMS); também custos 
específicos sobre PF associados à gestão do 
ESMS (consultas, divulgação, etc.) (30% dos 
custos totais do ESMS); e tempo da equipa 
ESMS dedicado à PF (30% dos custos totais 
do ESMS) 

     32 871,90 €        89 169,38 €     122 041,28 €      

3.1.1.5.  

Seminários participativos com 
comunidades, PCCs, governos 
locais e outros intervenientes chave 
para a) avaliar os actuais 
encerramentos de recursos com 
base na comunidade; b) identificar, 
acordar alvos e legalizar novos 
mangais, ervas marinhas e recifes 
de coral para protecção de acordo 
com o novo regulamento das pescas 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

     58 171,00 €                   -   €       58 171,00 €      

3.1.1.6. 

Seminários participativos com o 
Governo, operadores turísticos, 
cientistas, parceiros de conservação 
e comunidades locais para 
determinar os limites do MPA, redigir 
o plano preliminar de zoneamento e 
desenvolver as directrizes de gestão 
para o novo MPA 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

     63 629,00 €                   -   €       63 629,00 €      

3.1.1.7. 

Em consulta com as comunidades e 
autoridades locais, preparar e 
apresentar uma proposta ao 
Governo nacional para a declaração 
de um novo APM com a necessária 
Avaliação de Impacto Ambiental e 
Social 

Inclui o custo de subactividades relacionadas 
com Relatórios, mapeamento, plano de 
zoneamento, directrizes de gestão e edição 
final dos documentos; ESIA por empresa de 
consultoria e processo de posse da terra. 
Endereços impactos 1.1.; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

   151 255,00 €                   -   €     151 255,00 €      

3.1.2.1.  

Criação e formação de CCP em 
gestão e monitorização eficazes de 
zonas de pesca geridas por 
comunidades (LMMAs) e zonas de 
recuperação de recursos (zonas de 
não captura), incluindo novos 
regulamentos de pesca marinha (por 

Impactos dos endereços 1.3; 1.4; 2.1 
identificados no PPF 

     77 052,00 €                   -   €       77 052,00 €      
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Código 
de 

activida
de 

Nome da actividade / 
subactividade 

Notas 
Custo da 

actividade 
(EUR) 

Custo do 
tempo de 

pessoal da 
ESMS (EUR) 

Custo total de 
mitigação 

(EUR) 

TOTAL (EUR) 
transferido para 
as comunidades 

Comentário 

exemplo, espécies proibidas, artes 
de pesca autorizadas) 

3.1.2.2.  

Legalização das novas zonas de 
pesca geridas pela Comunidade, e 
zonas de recuperação de recursos 
(RRA) de acordo com o novo 
regulamento das pescas 

Endereços com impacto 1.3; 1.4 identificados 
no PPF 

     60 860,00 €                   -   €       60 860,00 €        20 277,00 €  

Legalização das novas 7 
áreas de pesca geridas 
pela Comunidade (APGC) 
e das áreas de 
recuperação de recursos 
(ARR) de acordo com o 
novo regulamento das 
pescas 

3.1.2.3.  
Fornecer equipamento de 
monitorização/patrulha aos CCP 

Endereços com impacto 1.3; 1.4 identificados 
no PPF 

   273 598,00 €                   -   €     273 598,00 €      273 598,00 €  
 Fornecer equipamento de 
monitorização/patrulha aos 
CCP 

3.1.3.1. 

Desenvolvimento de um plano de 
sustentabilidade 
empresarial/financeira para gerar 
receitas para a conservação e 
melhoria dos meios de subsistência, 
incluindo a formação das partes 
interessadas locais sobre questões 
técnicas e sobre a estratégia de 
comunicação associada 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

     51 609,00 €                   -   €       51 609,00 €    

 Desenvolvimento do plano 
de sustentabilidade 
empresarial/financeira e 
formação 

3.1.3.2.  

Conceber e implementar um plano 
piloto de gestão de compensação da 
biodiversidade que gere fundos para 
as comunidades 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

   168 361,00 €                   -   €     168 361,00 €        94 492,00 €  
Desembolso de 
pagamentos baseados no 
desempenho 

3.2.1.1. 

Conceber, implementar e monitorizar 
um projecto de 
restauração/reabilitação ecológica 
de manguezais com base 
comunitária com o restabelecimento 
do sistema hidrológico 

Impactos dos endereços 1.1; 1.3; 1.4 
identificados no PPF 

   352 909,00 €                   -   €     352 909,00 €      182 359,00 €  

Actividades de restauração 
de mangues, incluindo o 
restabelecimento do 
sistema hidrológico, com 
CCPs, associações locais e 
Clubes de Meios de 
Subsistência em locais 
seleccionados 
(potencialmente em Lúrio 
Sede/Serissa, Simuco, 
Mapupu Nacopo, Nathaca, 
Geba, Mossuril Sede, 
Chocas Mar, Cabaceira 
Pequena), com potencial 
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Código 
de 

activida
de 

Nome da actividade / 
subactividade 

Notas 
Custo da 

actividade 
(EUR) 

Custo do 
tempo de 

pessoal da 
ESMS (EUR) 

Custo total de 
mitigação 

(EUR) 

TOTAL (EUR) 
transferido para 
as comunidades 

Comentário 

estabelecimento de 4-5 
viveiros em Memba e 
Mossuril 

3.2.1.2.  

Envolvimento de grupos 
comunitários na plantação de 
árvores de espécies não mangais 
para reduzir ainda mais a pressão 
das comunidades sobre os mangais 
(árvores para lenha, construção), 
melhorando ao mesmo tempo a 
fertilidade do solo (árvores 
leguminosas) e a nutrição 
comunitária (árvores de fruto) 

Impactos dos endereços 1.2; 1.5 identificados 
no PPF 

     27 818,00 €                   -   €       27 818,00 €        24 000,00 €  

Construção de viveiros, 
aquisição de sacos de 
plantação, transporte de 
solo fértil e sementes para 
sombra, cerca e lenha, 
plântulas de árvores de 
fruto 

3.2.1.3. 

Promoção de fogões 
economizadores de lenha entre as 
famílias de pescadores para reduzir 
a procura de lenha/carvão 

Impactos dos endereços 1.2; 1.5 identificados 
no PPF 

       6 353,00 €                   -   €        6 353,00 €         6 353,00 €  

Transporte de barro para 
fogões. Panfletos para 
instrução de como construir 
fogões economizadores de 
lenha 

3.3.1.1.  

Criação de Clubes de Subsistência 
(LCs) como plataformas de auto-
apoio para os pescadores e suas 
famílias (com pelo menos 50% de 
participação das mulheres) 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

   339 889,00 €                   -   €     339 889,00 €        54 000,00 €  
Programa de bolsas de 
estudo para 40 estudantes 
3 anos 

3.3.1.2.  

Apoiar cada LC e outros pequenos 
produtores a desenvolver pelo 
menos uma estratégia de 
subsistência e/ou novos negócios, o 
que diminui a pressão sobre os 
recursos marinhos - projectos 
comunitários baseados na natureza 
como fontes de rendimento 
alternativas à pesca (apoio ao 
desenvolvimento de planos de 
negócios, candidatura para a criação 
de empresas, mentoria empresarial 
e ligações de mercado) 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

   471 799,00 €                   -   €     471 799,00 €      465 841,00 €  

Salas mais frias e unidades 
de produção de choicken; 
pelo menos 30 novas 
pequenas empresas para 
diversificar a produção e 
diminuir a pressão sobre os 
recursos marinhos 
desenvolvidos; fundos para 
a criação de empresas 
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Código 
de 

activida
de 

Nome da actividade / 
subactividade 

Notas 
Custo da 

actividade 
(EUR) 

Custo do 
tempo de 

pessoal da 
ESMS (EUR) 

Custo total de 
mitigação 

(EUR) 

TOTAL (EUR) 
transferido para 
as comunidades 

Comentário 

3.3.2.1.  

Criação de Associações de 
Poupança e Empréstimos de Aldeia 
e apoio aos grupos de poupança 
não-funcionais existentes 

Impactos dos endereços 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 
identificados no PPF 

         800,00 €                   -   €           800,00 €            800,00 €  Criação das VSLAs e apoio 

3.3.3.1.  

Apoio aos clubes de subsistência 
para adoptarem práticas agrícolas 
EBA e outras medidas para melhorar 
a sua segurança alimentar 

Impactos dos endereços 1.1, 1.2, 1.5 
identificados no PPF 

   216 222,00 €                   -   €     216 222,00 €      183 448,00 €  

Armazenamento familiar 
em materiais locais; 
Demonstrações de cozinha 
- 1 conjunto de panelas e 
utensílios por LI, 4 livros de 
receitas por 
clube/associação. Alguns 
ingredientes adicionais 
como sal e óleo por 
demonstração culinária; 
Bomba de corda/bombas 
solares (SF2) para parcelas 
de demonstração; Melhor 
acesso a água potável para 
as comunidades costeiras - 
furos; Ferramentas e 
sementes para parcelas de 
demonstração; Colheita de 
água da chuva ou bombas 
de água movidas a energia 
solar, para fazer projecto-
piloto em 4-5 clubes; 
Secadores solares - 4 por 
clube 

3.4.1.3.  

Série de workshops com os 
diferentes actores envolvidos no 
projecto, incluindo comunidades, 
Governos Locais, Provinciais e 
Nacionais sobre a abordagem EbA 
implementada pelo projecto 

Endereços impactos 3.1; 3.2 identificados no 
PPF 

     49 023,00 €                   -   €       49 023,00 €     Formação 

3.4.1.5.  

Workshop para apresentar os 
resultados do projecto aos parceiros 
nacionais e agências regionais, tais 
como o Secretariado da Convenção 
de Nairobi 

Endereços impactos 3.1; 3.2 identificados no 
PPF 

     18 448,00 €                   -   €       18 448,00 €    
 Formação e divulgação de 
informação 
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Código 
de 

activida
de 

Nome da actividade / 
subactividade 

Notas 
Custo da 

actividade 
(EUR) 

Custo do 
tempo de 

pessoal da 
ESMS (EUR) 

Custo total de 
mitigação 

(EUR) 

TOTAL (EUR) 
transferido para 
as comunidades 

Comentário 

3.4.2.2.  

Desenvolvimento de um website de 
um projecto, de um briefing político 
sobre o EbA, e de artigos populares 
a serem publicados nos meios de 
comunicação regionais, 
internacionais e redes sociais 

Endereços impactos 3.1; 3.2 identificados no 
PPF 

     22 143,00 €                   -   €       22 143,00 €     Divulgação de informação 

TOTAL  2 442 810,90 €        89 169,38 €  2 531 908,28 €  1 305 168,00 €    
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7. Disposições de implementação 

7.1 O Quadro Organizacional 

O projecto começou a ser concebido em Abril de 2020 e muitas iterações foram feitas desde 
então para assegurar o seu ajustamento ao contexto local, incluindo todas as potenciais 
atenuações. O primeiro ano será crítico. Os primeiros meses serão utilizados para o 
estabelecimento da equipa do projecto, incluindo a formação sobre o ESMS, IC e PF. A 
apresentação do projecto às comunidades e estruturas locais será igualmente crítica nesta fase. 
A avaliação socioeconómica de base e várias outras actividades complementares como 1.1.1.3 
e 1.1.1.4 serão também desenvolvidas durante o primeiro ano do projecto, prolongando-se até 
ao ano 2. O trabalho de planeamento do MPA terá início no ano 2 e prolongar-se-á até ao início 
do ano 4, altura em que a proposta do MPA deverá ser submetida ao Governo. O envolvimento 
com os PCCs e a criação dos clubes de subsistência ainda terá início no ano 1, mas o pico do 
trabalho será no ano 2 e nos anos seguintes. A maioria das restantes actividades ocorrerá a partir 
do ano 2. 

A participação comunitária e o reforço das capacidades foi estabelecida como pedras angulares 
da concepção deste projecto. Foram definidas actividades específicas para garantir estes dois 
elementos. As actividades 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.2.1 e 1.1.1.2, garantirão o planeamento 
participativo pelos membros da comunidade.  

O organigrama abaixo (Figura 5) representa todo o projecto. A figura 4 acima já mostrava os 
arranjos institucionais do projecto com as partes interessadas locais, nacionais e internacionais. 
As responsabilidades específicas pelo cumprimento dos requisitos da ESMS serão determinadas 
mediante a contratação de pessoal nacional e local, o reforço da capacidade das equipas para 
abordar as questões da ESMS e a atribuição de papéis de liderança para os componentes 
específicos com pessoal da WCS, sub-contratados e sub-contratados.  
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Figura 5 - Organigrama para o projecto 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

  120 

 

7.2 Capacitação 

Para reforçar a capacidade de implementação do quadro do processo juntamente com os outros 
requisitos do ESMS, iremos, após a assinatura do contrato, contratar pessoal do projecto e 
organizar a formação da equipa entre o pessoal da WCS e da ADPP, que será responsável pelo 
trabalho com as comunidades.  A formação incluirá uma visão geral das políticas e requisitos da 
WCS e BAF de salvaguardas sociais, e uma revisão dos princípios da ESS.  Em seguida, faremos 
o desenvolvimento para a identificação e análise de todas as partes interessadas relevantes, 
estabelecendo processos para acompanhar o envolvimento das partes interessadas ao longo da 
vida do projecto, desenvolvendo o envolvimento da comunidade e competências de facilitação, 
construindo confiança na implementação do Consentimento Livre, Prévio e Informado, tratando 
de queixas através de um Mecanismo de Redução de Reclamações, e utilizando um quadro de 
Mitigação de Restrições de Acesso com as comunidades locais.  Além disso, daremos formação 
sobre a implementação do Inquérito de Necessividades Básicas.  Finalmente, daremos formação 
sobre os sistemas de gestão dos requisitos do ESMS do projecto, incluindo a monitorização do 
progresso, utilizando indicadores identificados nas secções anteriores.    

A formação (no âmbito das actividades 1.1.2.1, 2.3.2.1 e 2.4.1.2) será fornecida às comunidades 
locais dentro da área do projecto, de preferência através dos clubes de subsistência, mas não 
exclusivamente. Os governos locais (Serviços Distritais para Actividades Económicas e para 
Planeamento e Infra-estruturas) e os líderes tradicionais locais beneficiarão das formações. 

 

7.3 Planos de Ferramentas Suplementares de Salvaguarda Social 

Não aplicável à fase actual. 

 

7.4 Calendários do Projecto 

O calendário completo do projecto é apresentado no Anexo C-I.  

 

7.5 Orçamentos de projectos 

O orçamento do projecto por actividade relacionada com as medidas de mitigação é apresentado 
no Quadro 19 acima. O orçamento completo do projecto é apresentado como anexo da proposta 
de projecto. 
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8. Monitorização, Avaliação e Relatórios  

8.1 Indicadores-chave de desempenho (KPIs) 

A monitorização do cumprimento dos requisitos da ESMS será realizada pelo pessoal da WCS 
Moçambique designado para supervisionar a ESMS.  Esta pessoa irá rever a manutenção dos 
documentos ESMS numa base regular e reportará o progresso da ESMS ao BAF anualmente ou 
conforme necessário.  Seguiremos o plano de M&E e estabeleceremos procedimentos com o 
contributo das comunidades para a elaboração de relatórios/verificações contínuas pela equipa 
no terreno, incluindo parceiros. 

Os documentos utilizados para a monitorização serão: 

● Actas de reuniões com especial atenção às reuniões que envolvam processos de 
consentimento ou actividades de capacitação; 

● Listas de participantes de reuniões de partes interessadas (podem ser combinadas 
com fotografias) com especial atenção às comunidades vulneráveis; 

o Mulheres participantes em geral e não casadas, divorciadas ou viúvas em 
particular. 

o Crianças 

o Lares mais vulneráveis (pobres) 

o Participantes mais velhos (mais de 55 anos) 

o Comunidades de pescadores migrantes/refugiados do conflito para o Norte 

● Diário de reclamações 

● Actualizações anuais dos materiais do ESMS, conforme necessário; 

 

Indicadores adicionais serão: 

● # famílias nas áreas do projecto com uma atitude positiva em relação à protecção da 
biodiversidade marinha 

● # famílias nas áreas-alvo do projecto que beneficiam de melhores serviços 
ecossistémicos que apoiam a adaptação às alterações climáticas.  

● # famílias afectadas em áreas do projecto que têm uma atitude positiva em relação à 
protecção da biodiversidade marinha. 

● # famílias na área do projecto que aumentaram as pontuações no BNS (indicador no 
último ano)  

● # de lares com maior segurança alimentar 

● # de CCPs estabelecidos   

● # de mulheres que se juntam aos PCCs 

● # de Clubes de Meios de Subsistência estabelecidos 

● # de membros da comunidade envolvidos na plantação de árvores 
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8.2 Frequência de monitorização 

Alguns destes indicadores serão medidos com maior frequência (por exemplo, # de PCCs ou 
Clube dos Meios de Subsistência estabelecidos, mulheres a juntarem-se a PCCs, # membros da 
comunidade a plantarem árvores); enquanto outros serão medidos no início e no fim do projecto 
(por exemplo, atitudes domésticas, segurança alimentar, serviços ecossistémicos, BNS).   

 

8.3 Vigilância participativa  

Como parte do processo de envolvimento com as comunidades locais e partes interessadas, 
teremos a oportunidade de discutir indicadores razoáveis para documentar o sucesso do projecto. 
Utilizaremos sugestões destas discussões para modificar a nossa lista de indicadores e, em 
colaboração com as comunidades, determinaremos a melhor forma de recolher dados para 
monitorizar o progresso em direcção a estes indicadores.  

Os membros da comunidade (CCPs e Clubes de Meios de Subsistência) receberão formação 
sobre técnicas de monitorização ecológica e social para estarem conscientes e acompanharem 
o sucesso das medidas que serão implementadas. As autoridades locais e os líderes tradicionais 
locais também estarão envolvidos em algumas das actividades de monitorização para aumentar 
a consciencialização sobre os resultados que serão alcançados. 

 

8.4 Resultados preliminares  

Incluiremos resultados preliminares após a apresentação do PF provisório e no PF final.  
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9. Gestão da Mudança 

O documento nesta escrita, Outubro de 2021, é um quadro preliminar do processo.  Prevemos 
um PF provisório e um final.  Durante o primeiro ano do projecto, iremos recolher dados sociais 
e ecológicos de base, além de nos envolvermos extensivamente com a comunidade de 
interessados identificados acima e nos outros documentos do ESMS.  Esperamos que no ano 2, 
possamos apresentar um PF provisório.  Dada a necessidade de gerir de forma adaptável para 
consentimento com as comunidades locais sobre restrições de acesso ou atenuações relativas a 
restrições de acesso, provavelmente actualizaremos continuamente o PF ao longo da vida do 
projecto. Por favor, ver-below para processos de gestão adaptativa envolvidos na gestão de 
mudanças que possam surgir através do processo de consentimento ou por outras razões ao 
longo de toda a vida do projecto, uma vez que trabalhamos com as comunidades podemos 
integrar os seus desejos no plano do projecto. Reconhecemos que os marcos que podem 
desencadear a mudança podem acontecer em qualquer altura durante o curso do projecto.  Caso 
seja necessária uma grande mudança, notificaremos imediatamente a BAF.  Tal como 
recomendado na descrição do BAF desta secção, forneceremos orientações finais para o PF nas 
directrizes de Gestão de Áreas Marinhas Protegidas que serão submetidas ao governo 
moçambicano.   

 

Esta secção descreve um processo genérico de gestão adaptativa dentro da implementação do 
projecto, tal como utilizado noutros locais onde a WCS funciona, que detalha como a WCS se 
adaptará às aspirações das comunidades locais ao longo da vida do projecto. As suas aspirações 
serão compreendidas através de um amplo envolvimento das partes interessadas e de processos 
evolutivos para assegurar o consentimento informado. O consentimento informado será um 
processo contínuo e adaptativo ao longo de toda a vida do projecto. Os passos seguintes são 
indicativos, mas não exaustivos, da abordagem de gestão adaptada ao projecto global.  

 

PASSO 1: Iniciativas de projecto e de consentimento e actividades de sensibilização 

Esta etapa consiste nas seguintes actividades:  

9.1.1 Pesquisar leis locais e envolver as autoridades locais para identificar quando e o 
que é legalmente vinculativo em relação aos processos de consentimento no país. 

A WCS tem um Quadro de Conservação e Direitos Humanos que exige que o pessoal siga as 
normas internacionais de direitos humanos, incluindo a utilização do FPIC quando um projecto 
de conservação possa infringir os direitos humanos, incluindo os direitos dos povos indígenas ou 
comunidades locais. No caso de projectos de conservação, isto é frequentemente um impacto 
principalmente sobre o direito à terra/mar, territórios e recursos, uma vez que certas actividades 
frequentemente propostas por organizações de conservação, tais como o estabelecimento de 
áreas protegidas ou a regulamentação do acesso aos recursos naturais, envolvem 
frequentemente um constrangimento a este direito. A partir daí, pode haver impactos sobre outros 
direitos - tais como o direito à alimentação, o direito à cultura, o direito à autodeterminação, etc. 
- que não estão necessariamente ligados ao direito à terra, aos territórios e aos recursos. 

A WCS também adere à lei nacional.  Moçambique, tal como descrito acima, tem um processo 
de consulta às comunidades e esse processo será seguido, bem como o nosso processo interno 
de documentação do consentimento.  
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9.1.2 Conduzir uma actividade de sensibilização sobre o Projecto proposto e, em 
particular, sobre os processos de consentimento. 

As consultas às partes interessadas em Novembro de 2020 constituíram um primeiro passo para 
explicar o projecto proposto e compreender o desejo das comunidades em relação a tais 
actividades. Uma vez aprovado para o projecto, o passo seguinte será levar a cabo uma 
sensibilização aprofundada aos diferentes níveis: Província, Distrito e Aldeia. Será realizado um 
mapeamento/análise mais extensiva das partes interessadas, que servirá de base para o trabalho 
com as comunidades locais. O governo, a sociedade civil, os líderes locais e os aldeões farão 
todos parte deste trabalho de sensibilização. 

A experiência da WCS após mais de 30 anos guia-nos na metodologia de disseminação de 
informação, incluindo 

● Desenvolvimento de cartazes e folhetos altamente visuais em línguas locais para facilitar 

a compreensão do programa e para deixar uma marca nas comunidades;  

● Utilização de estações de rádio comunitárias; 

● Realização de reuniões de informação; 

● Estabelecimento de pontos focais comunitários. 

9.1.3 Encontro com Povos Indígenas e Comunidades Locais (IPLC) para manifestar 
interesse em participar no Projecto. 

Durante as reuniões de Novembro de 2020, as comunidades foram convidadas a manifestar o 
seu interesse em participar nas actividades do projecto. A resposta inicial foi positiva e, através 
de vários contactos estabelecidos em 2021, quatro Conselhos Comunitários de Pesca da área 
do projecto, emitiram cartas de apoio ao projecto.  Durante a fase inicial, continuaremos a 
procurar obter o consentimento formal para participar no projecto e documentar esse processo 
de uma forma que seja localmente significativa (por exemplo, actas assinadas, vídeo, fotografias).   

9.1.4 Desenvolver um plano de comunicação. 

O plano de comunicação para as comunidades será desenvolvido em conjunto com as 
comunidades. Este plano deverá incluir necessidades de informação, canais de comunicação e 
actividades relacionadas com o processo de consentimento.   

 

9.2 PASSO 2: Identificar os mecanismos de tomada de decisão e o modelo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 

Esta etapa consiste nas seguintes actividades:  

9.2.1 Identificar o processo de tomada de decisão existente na comunidade 

Esta fase o projecto centra-se na forma como as comunidades tomam decisões. É importante 
que o projecto esteja consciente das práticas actuais e depois analisá-las para identificar os 
pontos fortes e fracos, as áreas a melhorar e a abordagem a ser utilizada para melhorar a 
participação. Alguns dos processos de tomada de decisão locais em Moçambique são descritos 
na secção de governação do ESMS.  
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9.2.2 Chegar a acordo sobre mecanismos de tomada de decisão apropriados 

Nas consultas comunitárias discutiremos mais detalhadamente as actividades propostas no plano 
de trabalho do projecto e acordaremos em conjunto a cronologia e os pontos sobre os quais terão 
de ser tomadas decisões conjuntas. O plano de trabalho poderá ser adaptado com base na 
contribuição da comunidade. 

9.2.3 Concepção e concordância com o processo de consentimento 

Em cada comunidade, a WCS discutirá o processo de consentimento e como chegar a acordo 
sobre a aparência do "consentimento" uma vez obtido. Embora isto pareça simples, as 
discussões incidirão sobre se o consentimento é um acordo que segue os mecanismos habituais 
de tomada de decisão, e o que fazer se um grupo marginalizado discordar da maioria (ou der o 
consentimento sob pressão). O importante será, portanto, salientar desde o início a todos os 
grupos dentro de uma comunidade que utilizam os recursos da zona marinha proposta, que terão 
voz igual na decisão, e que terão de concordar ou concordar com uma mitigação.  

 

9.3 PASSO 3: Informação de base sobre o consentimento 

Esta etapa consiste nas seguintes actividades:  

9.3.1 Realizar cartografia participativa e documentar a situação económica, social e 
ambiental dos LCs e fazer projecções relevantes (evolução a partir de dados de 
base). 

O mapeamento participativo será conduzido como parte da avaliação de base do projecto.  Os 
resultados contribuirão para a compreensão colectiva dos impactos do projecto e serão 
partilhados e discutidos com as comunidades.  

9.3.2 Realização de avaliação participativa do impacto social e ecológico com as 
comunidades 

Serão realizadas avaliações sociais e ecológicas como parte do primeiro ano do projecto, 
incluindo a fase de início.  Estas actividades e as respectivas conclusões contribuirão para a 
compreensão colectiva dos impactos do projecto e serão partilhadas e discutidas com as 
comunidades.  

 

9.4 PASSO 4: Planeamento, facilitação e adaptação do plano do projecto para se 
chegar a acordo. 

Esta etapa consiste nas seguintes actividades:  

9.4.1 Alterar o documento do projecto com base na informação recolhida no Passo 3 e 
apresentá-lo às LCs para discussão e comentários, e 4.2 Rever e validar os 
elementos do projecto com as LCs. 

Como descrito na secção 1.2, a WCS realizará reuniões com as comunidades para descrever o 
projecto, particularmente as componentes que se espera que venham a ter impacto nas 
comunidades locais.  A informação obtida durante a fase inicial do projecto será integrada na 
abordagem de implementação do projecto de acordo com os princípios de gestão adaptativa e 
aprendizagem contínua. A WCS utiliza uma abordagem baseada nos direitos da comunidade, 
que é em si um processo participativo no qual as CL terão a oportunidade de se envolverem no 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

126 
 

desenvolvimento de ideias/actividades e fornecer feedback para adaptar os planos de trabalho 
do projecto. Na medida do possível, quaisquer ajustamentos na abordagem serão discutidos e 
acordados com as comunidades nos locais do projecto. 

9.4.2 Iniciar o processo de obtenção do consentimento da comunidade para trabalhar 
com a WCS no projecto e actividades específicas. 

O consentimento é um processo contínuo. A WCS deve assegurar que as comunidades que 
manifestaram interesse em trabalhar connosco para alcançar um objectivo comum devem 
concordar explicitamente não só em colaborar com a WCS na concepção, implementação e 
avaliação do impacto do projecto como um todo, mas também devem consentir em cada 
actividade antes da sua implementação. A documentação exacta do processo de consentimento 
será determinada na fase inicial, mas será provavelmente conseguida através de uma versão 
modificada da acta, que incluirá, na medida do possível, documentação dos participantes nas 
reuniões e descrições dos acordos e/ou um vídeo dos representantes da comunidade explicando 
os resultados da reunião nas suas próprias palavras com o seu acordo oral ou, quando 
apropriado, assinaturas para prosseguir. 

o  

9.5 PASSO 5. Desenvolvimento e acordo sobre um mecanismo de queixa (GRM) 

Esta etapa consiste nas seguintes actividades:  

9.5.1 Estabelecer um mecanismo de seguimento de queixas  

 

O mecanismo de queixa é descrito na íntegra na documentação da ESMS.  

9.5.2 Acordo sobre um protocolo de retirada de consentimento 

Os membros e representantes das comunidades seleccionadas para o projecto serão informados 
do seu direito de interromper a sua participação no projecto, se assim o desejarem. Durante as 
discussões regulares com as comunidades, se forem levantadas preocupações, a WCS fará 
todos os esforços para as abordar, mas a comunidade manterá o direito de decidir deixar de 
participar se não estiverem satisfeitos, e a retirada do seu consentimento será então 
documentada e formalizada.  

o  

9.6 PASSO 6: Monitorização e avaliação participativa 

Esta etapa tem elementos em comum com a etapa 3. Consiste nas seguintes actividades:  

9.6.1 Desenvolver uma abordagem participativa de monitorização e avaliação (M&A), e 
Efectuar monitorização e avaliação participativa 

Todos estes pontos serão integrados durante o desenvolvimento do plano de monitorização e 
avaliação do projecto, e à medida que o projecto for sendo implementado nas comunidades para 
facilitar a apropriação destes métodos pela população.  

9.6.2 Acordar em reuniões regulares de revisão multiparticipativa 

A WCS estará em contacto regular através dos facilitadores locais que estão baseados no local, 
realizará revisões regulares das comunidades que concordaram em participar no programa para 
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fornecer actualizações sobre o estado da sua implementação e progresso em direcção aos seus 
objectivos (por vezes informalmente durante as visitas para outras actividades), e organizará 
reuniões de revisão do progresso do projecto no final de cada ano.  

O objectivo será rever as actividades que foram realizadas nas comunidades e pedir aos actores 
destas actividades que as avaliem sobre o progresso da acção, propriedade, relevância e 
sustentabilidade. 

 

9.7 PASSO 7: Revisão das realizações do projecto e lições aprendidas 

Esta etapa consiste na seguinte actividade: 

9.7.1 Documentar as lições aprendidas e disseminar informação sobre as realizações 
do projecto 

A WCS estará em contacto regular com as comunidades que concordaram em participar no 
programa, para fornecer actualizações sobre o estado da sua implementação e progresso em 
direcção aos seus objectivos, para ouvir e responder a sugestões, perguntas e preocupações dos 
membros e representantes da comunidade, e para cultivar o seu interesse contínuo em participar 
no programa.  As "Lições Aprendidas" serão documentadas com destaque tanto para os aspectos 
positivos como negativos. 

Serão organizadas reuniões em cada comunidade de projecto pelo menos uma vez por ano para 
devolver à comunidade os resultados dos inquéritos sociais e estudos ecológicos realizados. 
Serão organizados workshops nos últimos 18 meses do projecto para partilhar as principais 
realizações. Os resultados serão apresentados de forma adequada e compreensível para as 
comunidades, utilizando materiais de comunicação específicos que serão distribuídos nos sítios 
em questão.  

Durante os últimos seis meses do projecto, a WCS pretende realizar uma segunda revisão do 
contexto dos direitos humanos e avaliar o impacto real do projecto sobre os direitos das 
comunidades, tanto positivos como negativos. Com base nisso, faremos recomendações sobre 
como melhorá-lo da próxima vez (sequenciação, actividades para as quais não houve tempo ou 
apoio suficientes, ou outros interessados que deveriam ou não ter estado envolvidos, etc.).  

 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

  128 

 

10. Referências 

Birrell, C. L., Sola, E., Sitoe, J. J., e Costa, H. M. 2020. Um Guia para a monitorização ecológica 
dos habitats marinhos e costeiros em Moçambique. Wildlife Conservation Society, 
Maputo, Moçambique, 71 pp. 

Birrell, C. L., Sola, E., Sitoe, J. J., Vutane, D. e Costa, H. M. (2021) Um plano padrão de 
monitorização ecológica para Áreas Marinhas Geridas Localmente. Sociedade de 
Conservação da Vida Selvagem, Maputo, Moçambique, 18 pp. 

Gurney, G.G. e E.S. Darling. 2017. Um Quadro Global de Monitorização de Sistemas Sócio-
Ecológicos para a Gestão da Pesca Costeira: Um Manual Prático de Monitorização. 
Wildlife Conservation Society, Nova Iorque, 63 pp. 

Impacto. (2012) Projecto de Avaliação Ambiental Estratégica da Zona Costeira - Moçambique. 
Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso actual da terra nos distritos da zona costeira de 
Moçambique, Distrito de Memba, Provincia de Nampula. 81 pp. 

IUCN, RARE, SIDA (2019) Coastal Resilience to Climate Change Baseline; Coastal and Marine 
Ecosystems Restoration Assessment (Avaliação da Restauração dos Ecossistemas 
Costeiros e Marinhos). 163 pp. 

KULA, estudos & pesquisas aplicadas Lda. (2010) Práticas culturais e comunitárias de promoção 
de saúde sexual e reprodutiva em 3 províncias de Moçambique (Nampula, Sofala e 
Inhambane).  

Litulo C, RS Fernandes, CMM Louro & MAM Pereira (2021) Levantamento Ecológico em habitats 
prioritários: Recifes de coral, leitos de ervas marinhas e florestas de mangais em 4 áreas 
de acesso e reservas propostas, geridas pela comunidade em Fequete, Pomene, Závora 
e Machangulo. 73 pp. Maputo, Centro Terra Viva & Raros. 

Macuio, J. & Marques da Silva, I. (2021) Estudo ecológico em habitats prioritários: recifes de coral, 
leitos de ervas marinhas e florestas de mangais em 2 áreas de acesso e reservas 
propostas pela comunidade na baía de Memba e na Ilha de Moçambique, província de 
Nampula. Moçambique Raro. 48pp. 

Ostrom, E. 2007. Uma abordagem diagnóstica de ir para além da panaceia. Actas da Academia 
Nacional das Ciências 104:15181-15187. 

Ostrom, E. 2009. Um quadro geral para analisar a sustentabilidade dos sistemas sócio-
ecológicos. Ciência 325:419-422. 

RARE (2019) Fish Forever. Resumo dos Dados Domésticos de Moçambique. 26 pp. 

RARE Mozambique & RARE Fish Forever Science & technology team (2021) Baseline socio-
economic Household Survey Summary (Inhassoro, Memba, Dondo, Mozambique). 

República de Moçambique, Província de Nampula, Governo do Distrito de Memba (2012) Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Distrital. 85pp. 

Sola, E., Sidat, N., Sitoe, J. J., Birrell, C. L. e Costa, H. M. (2021a) Quadro sócio-ecológico para 
a monitorização dos LMMAs. Sociedade para a Conservação da Vida Selvagem, Maputo, 
Moçambique. 13 pp. 

Sola, E., Sidat, N., Sitoe, J. J., Birrell, C. L., Vutane, D. e Costa, H. M. (2021b) Plano Básico de 
Monitorização Sócio-Económica para os LMMAs da Praia da Barra e Praia da Rocha. 
Sociedade para a Conservação da Vida Selvagem, Maputo, Moçambique. 40 pp. 



Quadro do Processo Preliminar, Construindo um Futuro Azul para Ecossistemas e Pessoas na Costa Leste Africana, 
WCS 

 

129 
 

Nações Unidas. Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Deslocação Interna 
(E/CN.4/1998/53/Add.2)  

Consulte o quadro na secção 3.2 Quadro jurídico para mais detalhes sobre a legislação e políticas 
de Moçambique consultadas para este trabalho.   

 

 


