Objectivos e Acçoes

Plano de acção
2017

Responsaveis
Jul

Divulgacao das medidas adoptadas
para ilustrar o periodo da abertura,
price premium
Encontros com comunidade e
pescadores: bjectivos, divulgacao dos
preços, das artes de pesca, dos
tamanhos predefinidos, vantagens e
desvantagens, locais de venda
Encontro com Pescadores: lista de
compradores, vantagens dos preços no
dia da abertura, qualidade do pescado,
identificacao de novos mercados,
Regras sobre uso de habitats destruir
corais; falar com os pescadores que o
Price primium so funciona com polvos
maiores a 1kg;
Encontros com a empresa: Lista de
compradores, definicao de
procedimentos de alocacao fundos,
declaracao de entrega de recibos junto
a empresa
Falar com empresas sobre os preços
para o caso do peixe
Gestão de fundos
Fontes de receitas para o CCP: multas
por apreensao de artes proibas, Gestão
e transparência, prestação de contas
por parte do CCP a comunidade,
resultado do pagamento do price
premium.
Objectivos os fundos: compra de
material de escritorio para os ccp,
reabilitacao de fontes de agua, escolas,
fontes de H2O.
definir regras para uso de fundos do
CCP

(por exemplo:
David,
Alexandra)
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Vantagens da Implementacao de
reservas comunitarias Posters
Spill over, angariacao de receitas para
compra de produtos agricola, para
pupanças, para reabilitacao de escolas
Desenho de um poster
Contactos com o Governo
Contacto com o CCP para abertura de
reserva. Criacao da reserva de …
Entrega de Uniformes
Visita a localidade

Dia 2
Biologia
Foi apresentado o resultado do grupo 1, pensam
que se deve fazer em posters e/ou capacitacoes aos
campeoes comunitarios. Com recurso a varios
meios, incluindo video, posters, etc
Capacitacao sobre Importancia de mangais
Capacitacao Importancia dos corais
Capacitacao Importancia de alguns peixes
Impacto da exploracao de gas (diferenciar os
impactos sociais vs ecologicos)
Vantagens: aumento de oportunidades de emprego
para os membros das comunidades, expansao de
mercados para produtos agricola e de pescado,
arecadacao de impostos,
Desvantagens: sedimentacao, turvidez das aguas,
perda de saude do corais, aumento do numero de
pescadores, reducao das areas de pesca.

Relação Vantagens vs Desvantagens: com a
implementacao de reservas comunitarias o price
premium, a horticultura e a ostricultura podem
reduzir o impacto do aumento do numero de
pescadores,
advocacia
emprego
Fundo Ambiental
Fundo ambiental pode ser angariado atraves de 4
maneiras
Horticultura e producao de mel no mangal
Popança
Produção de ostras
cobrança de multas e apreencao de artes por parte
do ccp
Implementacao do fundo ambiental - limpeza de
praias, repacao de fontes de agua, subsidiar o
campeao comunitario para sensibilizar nas escolas
etc.
criacao de um comite do fundo ambiental entre
todos os grupos que servem de fonte de rendimento
para o fundo social e priorizacao de actividades a
serem implementadas pelo fundo social. (o grupo
deve fazer listagem de problemas, os encontros
devem ser do tipo pratico, isto e, realizacao de
exercicios rapidos por ex. de queimadas
descontroladas etc)
Motivar numa primeira fase o CCP a usar fundos
por exemplo para fazer uma festa sob o tema
ambiental junto da comunidade

Organizar entrega de uniformes para CCPs em …
Tirar medidas aos membros dos demais CCP que
estao sem Uniformes
Preparar sessoes de auscultacao comunitaria a nivel
de todos CCPs e entrega de uniformes
Entrega de uniformes de CCP em …
Reuniao para finalizacao dos acordos para a
construção de escritorios nas demais aldeias do
projeto
Arranjar mecanismos de apoiar/estimular os Village
Agents para facilitar suas actividades de
acompanhamento de VSLAs

Inauguracao do escritorio dos Escritorios deo projeto
- procurar saber sobre placas de inauguracao dos
escritorio; Contacos com autoridades a nivel de MP;
Convidar a Direcao das pescas o Distrito, etc

Dias de semana:
Membros
envolvidos:
Lider de equipe:
Bairro

Plano de comunicacao
(por exemplo: Quarta-feira)

Local de concentracao

(por exemplo: David, Alexandra)
(por exemplo: David, Alexandra)
Horas
Conteudos ou tema a serem tratadas

(por exemplo:) 1.Lembrar a comunidades
quais foram os motivos e objectivos de criacao
de reservas.
(por exemplo: Na mangueira/
perto da casa do Sr/Sra...)

(por exemplo:
14h30 as
15H15)

2. Lembrar as Datas de fecho e a previsao de
abertura;
3. Lembrar que sao os beneficiarios das RT no
acto de Abertura.
Solicitar membros para ajudar na fiscalizaca;

NB: Os conteudos da comunicacao deve ser baseadas aos objectivos centras da comunidade sobre as
as zonas de gestao e algum momento poder aplicado para resolver os problemas locais.
Assegurar que os encontros nao sejam a cima de 45 min.

Semana
Homens
Mulheres
Total

Relatorio Sobre a Comunicacao
1 2 3 4 Obs/ mesma pessoas/ homens e mulhers.

