A abordagem do programa Our Sea Our Life para a
conservação marinha com comunidades inclui:
1. Os standards de áreas protegidas ‘Locally Managed Marine Areas’ (LMMAs)
em Áreas de Conservação Comunitária

Our Sea Our Life

2. Mecanismos locais de governação e de gestão
3. M
 eios de subsistência sustentáveis e financiamento ligados aos “custos de
oportunidade” da conservação

Criando resiliência para a biodiversidade
marinha e comunidades costeiras

Para mais informações, visite o nosso website:
zsl.org/conservation/regions/africa/our-sea-our-life
Siga-nos no Twitter: @OurSeaOurLife
Contacte-nos: Jeremy.Huet@zsl.org

Obrigado a todos os nossos parceiros:

E aos nossos financiadores:
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Capacitar as comunidades costeiras do norte de Moçambique
a gerir seus recursos marinhos, desenvolverem meios de
subsistência sustentáveis e reabastecerem o oceano.

A pesca insustentável ameaça espécies e os seus habitats. A
exploração oﬀshore de petróleo e gás também ameaça trazer
novas perturbações. A pobreza é geral, tornando as comunidades
costeiras altamente dependentes dos recursos marinhos. O apoio
governamental para o ambiente marinho é limitado.

A sobrepesca, as práticas de pesca insustentáveis
e o aumento da população nas áreas costeiras
têm tido um impacto negativo nos recursos
marinhos da provincia de Cabo Delgado, no norte
de Moçambique. Porém, os recursos marinhos
são críticos para as comunidades costeiras.

Introduzimos esquemas de ‘Price Premium’ (‘Preço Boniﬁcado’)
para a pesca de polvos, e legumes e bivalves produzidos e
colhidos de forma sustentável.
Incen�vos ﬁnanceiros suplementam o rendimento de
pescadores e promovem o cumprimento dos regulamentos das
reservas marinhas, ajudando o reabastecimento do oceano.

Os bancos comunitários
permitem que a comunidade
local economize dinheiro e
invista em meios de
subsistência sustentáveis.



O acesso a serviços
ﬁnanceiros essenciais
melhora a segurança
alimentar e qualidade de
vida da comunidade local.

Introduzimos Áreas Marinhas de
Conservação Comunitária com zonas
de reabastecimento permanente e
reservas temporárias. Estas áreas de
pesca regulamentadas são
supervisionadas pelos CCPs e pelas
autoridades locais.
Espécies com ciclos de vida curtos,
como o polvo, têm mais tempo para
crescer, proporcionando um maior
valor pós-captura para as
comunidades locais quando as
reservas temporárias reabrirem.

Our Sea Our Life (Nosso Mar Nossa Vida) é um
projecto coordenado pela Zoological Society
of London (Reino Unido), em colaboração
com a Associação do Meio Ambiente e
Universidade do Lúrio (Moçambique); CORDIO
East Africa (Quénia); Universidade de Aveiro
e a Universidade NOVA de Lisboa (Portugal).
O projecto está a abordar a sobrepesca e as
ameaças à biodiversidade marinha e aos meios
de subsistência locais, tendo como objectivo a
criaçãoo de Conselhos Comunitários de Pesca
(CCP) para a gestão de Áreas Marinhas de
Conservação Comunitária (‘Locally Managed
Marine Areas’ ou LMMAs) no norte de
Moçambique. Trabalhando com as comunidades
costeiras, o projeto Our Sea Our Life desenvolve
mecanismos sustentáveis para financiar a gestão
de áreas protegidas pelos CCPs.

O trabalho participativo contínuo com as
comunidades permite definir incentivos
específicos para cada comunidade, para
compensar os custos de oportunidade
(‘opportunity costs’) da conservação que
surgem ao curto prazo. Através do projeto, as
comunidades locais conseguiram estabelecer
grupos de poupanca (Associações Comunitárias
de Poupança e Empréstimos ou ACPEs) que
ajudam as pessoas a poupar e a ter acesso a
pequenos empréstimos que podem ser usados
em iniciativas de subsistência sustentáveis
desenvolvidas pelas próprias comunidades. Os
ACPEs incentivam os  seus membros a investir
em negócios alternativos de pequena escala
(por exemplo, cultivo de ostras e horticultura)
para diversificar as suas fontes de rendimento.
Our Sea Our Life alivia a pressão sobre os recursos
marinhos, e já melhorou a subsistência de quase
8.000 beneficiários. Envolver as comunidades locais
nas ações de conservação garante a sustentabilidade
dessas ações, o que, por sua vez, aumenta
a resiliência das comunidades às mudanças
climáticas e melhora a segurança alimentar.
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