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AMBIENTE
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HARMONIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E A 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM MOÇAMBIQUE  

O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Inhambane, 8.08.18
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ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
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• Vídeo sobre a projecção do crescimento da população na RNC.

• Crescimento da população moçambicana, biodiversidade e utilização dos 
recursos naturais 

• Consequências da pressão sobre os RN e biodiversidade

• Ligação histórica da humanidade e biodiversidade

• Papel da comunidade local na conservação da biodiversidade

• Reflexão

• Acções para fortificar o papel da comunidade local na conservação da 
biodiversidade



CRESCIMENTO POPULACIONAL

Ano Milhões de pessoas Milhões de pessoas

1980 12 1

1997 16 1.1

2007 21 1.3

2017 29 1.5

2075 100 5
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Pressão sobre os recursos naturais e perda da biodiversidade 

• Elevada cobertura florestal (50% do país);

• Elevada taxa de desmatamento (219 mil ha por ano)

• Principais Causas de desmatamento



Perda contínua de cobertura florestal



Pressão sobre os recursos naturais e perda da biodiversidade 
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• 70% da população vive na zona rural e depende dos RN. 

• 82% da energia utilizada em Moçambique é proveniente de formas 

tradicionais de biomassa (lenha e carvão); 

• Crescente construção de habitações precárias com uso de estacas e outro 

material extraído da floresta incluindo o mangal; 

• Caça furtiva;

• Falta de oportunidades de emprego;

• Pobreza.



Pressão sobre os recursos naturais e perda da biodiversidade 
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• Contínuo desmatamento, degradação e a perda de valor económico das florestas põe em 

risco a fonte de renda de milhares de famílias bem como a perda de diversidade de 

espécies de plantas e animais, para além de agravar os impactos das mudanças climáticas. 

• Crescente factores que levam à conversão e degradação de Áreas de Conservação (AC) 

(parques, reservas, coutadas). Ex: Reservas Florestais” Reserva de Derre, floresta de 

Licuáti, Reserva de Mecuburi, Reserva de Moribane enfrentam grandes riscos de 

desmatamento e degradação florestal sendo que o corte ilegal de madeiras abertura de 

machambas, produção de carvão. 



Pressão sobre os recursos naturais e perda da biodiversidade 
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HISTÓRIA E CULTURA DA COMUNIDADE 
LOCAL E BIODIVERSIDADE

•A comunidade tem um papel histórico e
secular.

•A biodiversidade é fonte primária de
recursos.

•O ecossistema é fornecedora de
serviços ambientais.
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O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS
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“A nossa vida depende destes recursos

naturais. Temos que proteger …...agora

tiramos a lenha muito longe …”(mulher

distrito de Caia , 2014).

Possuidoras dos recursos naturais (posse);



O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS
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“A nossa vida depende do mar, por isso

nós queremos pescar organizados para

defender os nossos recursos e não deixar

os de fora vir pescar aqui sem

autorização…”(homem da comunidade de

PNAB, 2017).

Possuidoras dos recursos naturais (posse);



O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Guardiãs da biodiversidade e fiscalizadoras

dos recursos naturais
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“Nós é que guardamos estes 

recursos…como dizem que nós somos 

furtivos….os animais da reserva passam 

sempre por aqui perto da nossa aldeia, 

este é o caminho deles, se nós 

quizessemos podiamos matar…”(mulher 

da comunidade de Massoane, REM, 

Maio, 2017).



O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Reguladoras da utilização dos recursos naturais, resolução de
conflitos
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“….criamos os CGRN aqui na comunidade 

Malema, para proteger os nossos recursos 

naturais” homem da comunidade de 

Malema,  Setembro, 2016).

…..nós membros dos clubes ambientais

sensibilizamos os nossos amigos, pais e

familiares. Também reciclamos o lixo,

fazemos tapetes…Gilé, 2018.



O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Gestoras dos recursos naturais, geração de benefícios provenientes 
da biodiversidade 
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Fazemos a machamba aqui já há vários anos. Não 

precisamos abrir novas machambas todos os anos 

como faziámos antes …., ( homem, PNQ, 2018).

Limpamos a área onde colocamos as colmeias para 

evitar fogo na floresta…., porque pode queimar as 

abelhas e nossa fonte de Sobrevivência (homem, 

RNC, 2018)



O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Transmissoras de conhecimento sobre a conservação da
biodiversidade de geração a geração.
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REFLEXÃO

O devemos fazer para criar uma cultura, respeito, 
disciplina ambiental em prol da conservação da 

biodiversidade?
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ACÇÕES PARA FORTIFICAR O PAPEL DA COMUNIDADE LOCAL 
NA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

• Sensibilização e consciencialização da comunidade local sobre:

oValor económico, 

oValor ecológico, 

oValor social, 

oValor cientifico da biodiversidade;

• Massificação da informação sobre direitos e deveres das comunidades em relação a 
biodiversidade;

• Implementação de programas (conhecimento) para a mudança de comportamento e 
hatitudes:

oeducação ambiental, 

oeducação da rapariga; 

ocampanhas de planeamento familiar e controlo do crescimento populacional
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ACÇÕES PARA FORTIFICAR O PAPEL DA COMUNIDADE LOCAL NA 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

• Implementação de planos de ordenamento do uso da terra;

• Criação de ACC e zoneamento;

• Organização das comunidades (OCB)- CGRN, CCP, associações e capacitação;

• Implementação de projectos comunitários para aumentar os meios de vida alternativos;

• Controlo do interesse para a exploração dos recursos ilegalmente.
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PRONTOS PARA CONSERVAR O MEIO 
AMBIENTE

MUITO OBRIGADA
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