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1.Aliança CARE-WWF em Mozambique
• Comenzou en 2008 graças ao apoio da Fundaçao SALL

+

Conservaçao e Gestion
Sustentavel dos
Recursos Naturais

Onde trabalha?

APAIPS

Emergencias,
Emergencias,
Desenvolvemento
Desenvolvemento ee Meios
Meios de
de
Subsistência
Subsistência das
das Comunidades
Comunidades

Porque?
• Importancia dos Rec.
Naturais
• Alto nivel de pobreza
e vulnerabilidade das
comunidades
• Forte Dependencia
dos Rec. Naturais
• Muitas necesidades
de desenvolvemento
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2. Areas Estrategicas de Trabalho:
• Implementar o Programa
PRIMEIRAS e SEGUNDAS (P&S)

Area Estrategica-1:
SP PROTEGIDAS E
ECOSISTEMAS NATURAIS

Area Estrategica-2:
MEIOS DE VIDA SUSTENTAVEL
DAS COMUNIDADES

• Varios Projectos
• Varios Doadores
• Varias Tematicas
Area Estrategica-3:
GOVERNANÇA
PARTICIPATIVA

Para responde a problemas de: Para responde a problemas de: Para responde a problemas de:

• Sobre-exploração de
recursos naturais
• Destruição dos
habitats
• Perda de
biodiversidade,
• Impactos das
mudanças climáticas
nos Ecosistemas
Naturais de APAIPS

• Vulnerabilidade dos
meios de subsistência
das comunidades
• Insegurança alimentar e
nutricional (AC)
• Falta de água e
saneamento
• Empoderamento das
mulheres
• Geração de rendas
alternativa nas
comunidades

•

•
•

Baixo nivel de
conhecemento e
capacidades
tecnicas nas
comunidades
Falta de
participaçao en
toma de deciçaos
Fraca nivel de
governança,
fiscalizaçao e
aplicaçao da leis
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Programa Primeiras e Segundas (P&S)
• PROGRAMA INTEGRADO
✓ de CONSERVAÇAO de RECURSOS NATURAIS (WWF)
✓ de APOIO a MEDIOS DE VIDA SUSTENTABLE (CARE)

• A traves de varios PROJECTOS: SALL, WASH, NACC, ORERIHA
• con Diferentes DOADORES ( Fundaçao da Familia SALL, Governo
Aleman, Governo Britanico, Fundaçao Cougan, etc.) que
• cobren Actividades chave nas 3 Areas Tematicas Estrategicas
identificadas para ajudar a Implementaçao do PLANO de MANEJS
de APAIPS

• Proj. SALL

•
•
•
•

Proj. SALL
Proj. WASH
Proj. ORERIHA
Proj. NACC

• Todos os
Projectos
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Organograma da Equipa de Implementaçao
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3. Resumo de Atividades:
Area Estrategica-1: SP PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS NATURAIS

• Apoio a fiscalizaçao co-participactiva: combater pesca
illegal (uso redes mosquitiras, captura de Sp. Protegidas..)
• Monitoria da epoca de veda (Non pesca).
• Gestion de Mangais-Programa de Restauraçao.

• Implementaçao de MOMS – Sistema de Gestion
Orientada de Monitoreo. 9 agentes comunitarios
treinados no uso deste ferramenta e recopilando dados
no terreo
• Estudo de Ecosistemas: Hervas Marinhas, corais,
mangais, Miombo Forest-Potone Reserve, etc.
• Advocacia e concienciaçao sobre impactos das
mudanzas climaticas nos ecosistemas naturais
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Resumo de Atividades:
Area Estrategica-2: MEIOS DE VIDA SUSTENTAVEL DAS COMUNIDADES

• Agricultura resiliente ao cambio climatico:(Escolas da
machamba do campones-FFS; grupos de adoptadores de AC,
Campos de multiplicaçao; apoio a os dias de campo..)
• Vacinação de Galinhas para combatir a doenza de newcastle
• Associativismo e Mercados: Cadeia de valores e
comerzializaçao, desenvolvemento de negocios
• Grupos de Popança (methodologia ACPE e E-Regsitro)
• Formaçao em Nutriçao a traves de Demostração Culinárias e
Formaçao de Leis Chave de Genero e Familia.

• Agua e Saneamento para as comunidades
• Treinamentos sobre impactos das mudanças climaticas nos
ecosistemas
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Resumo de Atividades :
Area Estrategica-3: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

Fortalecemento da Sociedade Civil para participar na Co-gestiao

• Gestão das Pescas Comunitárias (CFis) através de santuários
marinhos e formaçao e fortalecemento de CGRNs
• Apoio à União das Pescas Artesanais: processo de capacitação e
legalização (UAPAPAMOLA)
• Apoio ao Forum das Organizacoes da Sociedade Civil da Area
Marinha e Costeira-FOSCAM
• Fortalecemento de NGOs locais
• Participaçao Consultas Comunitarias de extençao KENMARE
Influencia para melhorar as politicas e prestaçao de contas do governo

• Advocacia con evidencia para influenciar politicas nacionais,
provinciais en diversas areas tematicas
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Desafios/ Amezas/Constrangimentos
• Atrasos na implementação formal do plano de
gestão da APAIPS e no estabelecimento da
estrutura do governo no terreno
• Area de trabalho muito grande atualmente com
uma equipe técnica no terreo insuficiente
• Reduçao de fundos financieiros
• Dificil recrutar e manter persoal qualificado
• Poblaçao con altos niveis de analfabetsmo,
moitas necesidades de desenvolvemento e forte
demanda e dependencia de recursos naturais
• Grandes intereses da industria extractiva na area
• Pouca coordinaçao entre ONGs e Governo
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Fortalezas / Oportunidades
• Trabalho conjunto e integrado pelas duas organizaçaos no
terreno (equipo tecnico e operativo multidisciplinar e ben
integrado).
• Capacidade organizational e operativa basica no terreno (3
escritorios, 4 barcos, 4 carros, motas, etc.)
• Apoio da Alliança Global USA e apoio dos directores
nacionais da CARE e WWF.
• Preparaçao de um Novo Programa Strategico 2017-2021
construido a partir de leiçoes aprendidas
• Nova Strategia de implementaçao mais sostivel
• Restructuraçao e organizao da equipa
• Mobilizaçao de recursos financieiros mais diversificada.

Programa apoiado por:

