List of rules, regulation, fines
Management zones
Replenishment Zone

Authorized activities
• Sport fishing, which will be approved by the local CCP;
•

•

Temporary Reserve

Prohibited activities
•

Movement of the passenger carrier boat, the mooring of
the boat is forgivable in situations of strong winds, and not • Boat entry is not permitted for fishing;
being able to advance, or due to stranding (tide);
• Damage to or theft of the signaling buoys is not permitted,
CCP members are allowed to check buoys and all
(individual is subject to a fine)
demarcation mechanisms;

•

The CCP can assess the performance of the management
zone, through community-based monitoring in
partnership with the project

•

The CCP will carry out monthly monitoring visits within the •
management area in partnership with the project
•
During the opening period all members of the (specific)
community are allowed to fish in the management zone

•

All types of fishing activities are restricted, except sport
fishing activities;

•

Fishers of another origin will have to go to the CCP office
to obtain authorisation for access;

•

On the opening day, the fish will be sold to people residing
in that village (and not those who come from outside to
buy the fish)

•

No fishing of any kind is permitted during the closing period
During the opening period, the following fishing gears are
prohibited: Fishing gear considered illegal under
Mozambican legislation, including mosquito net, Macuelele,
bag trawling and toxic products. Coral break, night fishing and
nets with smaller mesh
Even if the temporary reserve is open, fishing is not permitted
during Neap tides

Table of fines within the reserve
CoManagement
Areas

Authorized activities

Prohibited activities

Sanction

Replenishment
Zone

•

•

No boat is allowed to fish inside the
reserve

•

Someone found fishing will have their fishing
gear(s) confiscated until payment of a fine,
dependent on the gear used:

No boat is allowed to stop in the
middle of the reserve under normal
conditions (exceptions are during
adverse weather; vessel breakdown,
during which crew and boat should
checked)

The CCP can assess the
performance of the reserve
through community-based
monitoring in partnership with the
project

•

No one is authorized to tamper with,
remove or alter signaling material,
including marker buoys, in any way

•

Any fishing net - 5000MZN

•

Hand line - 3000MZN

•

Spear gun - 4000MZN

Anyone found with a boat stopped in the
reserve will be subject to the following
sanctions:
•

Anyone who comes from another village
who does not know the rules will initially
be warned, and will be fined on
subsequent occasions

•

Anyone from inside the reserve found
stopped in the area will be fined as per
the above (except in the event of adverse
weather or vessel breakdown)

If someone breaks or steals any signalling
material, including buoys, among others, this
subject to payment of a fine of 7000MZN
Temporary
Reserve

•

The CCP will carry out monthly
monitoring visits within the
reserve area in partnership with
the project;

•

During the opening period, all
members of the (specific)
community are allowed to fish in
the reserve;

•

Members of (another) community
(eg. neighbouring community) will
be allowed to fish. Fishers from
another origin will require
authorisation for access from the
CCP office

•

No fishing of any kind is permitted
during the closed period;

Anyone found fishing during the closed period
will be subject to a fine of 2500 MZN

•

During the opening period, the
following fishing gears are prohibited:
Fishing gears considered illegal under
Mozambican legislation, including
mosquito net, bag trawl and toxic
products

Anyone found using the prohibited gears
during the opening period will be subject to a
fine of 1500MZN and their gear subject to
being destroyed (as a way to discourage their
subsequent use)

Lista de regras, regulamento, multas para as reservas
Zona de gestão
Zona de
Reabastecimento

Actividades autorizadas
•

Pesca desportiva, que será aprovado pelo CCP local;

•

Circulação do barco transportador de passageiro, e perdoável o
atracamento do barco em situações de ventos fortes de não poder • Não há permissão de entrada de barco para a pesca;
avançar ou pelo encalhamento da perca da maré;
• Não e permitido danificar ou roubar as bóias de sinalização,
Os membros do CCP são permitidos na verificação das bóias e
(o individuo esta sujeito a uma multa)
todos os mecanismos de demarcação;

•

Reserva
Temporária

Actividades proibidas
•

Restringido todo o tipo de actividade de pesca, excepto as
actividades de pesca desportiva;

•

O CCP pode avaliar o desempenho da zona de gestão com base
no monitoramento comunitário em parceria com o projeto

•

O CCP vai efectuar visitas de monitoria mensal dentro da área da •
zona de gestão em parceria com o projeto;

Nenhuma pesca de qualquer tipo é permitida durante o
período de encerramento

•

Durante o período de abertura todos os membros da comunidade •
(especifica) são permitidos pescar na zona de gestão;

•

Qualquer outro pescador de outra origem terá de se dirigir ao
escritório do CCP para informar-se sobre a autorização de acesso;

Durante o período de abertura, são proibidas as seguintes
artes de pesca: Artes de pesca consideradas ilegais ao abrigo
da legislação moçambicana, incluindo rede mosquiteira,
Macuelele, arrasto com saco e produtos tóxicos. Quebra dos
corais, pesca nocturna e as redes com emalhares menores

•

No dia da abertura, o pescado será vendida a pessoas residentes •
naquela aldeia (e não os que vierem de fora para comprar o
pescado)

Mesmo que a reserva temporária esteja aberta, não e
permitido pescar nas mares mortas

Tabela de multas dentro da reserva
Zona de gestão

Atividades autorizadas

Zona de
•
Reabastecimento

O CCP pode avaliar o
desempenho da reserva
com base no
monitoramento
comunitário em parceria
com o projeto

Atividades proibidas

Sanção

•

Nenhum barco é permitido
pescar dentra da reserva

•

Alguém encontrado pescando deve ser confiscado a(s) sua(s)
arte(s) de pesca até o pagamento de uma multa dependente
da arte que foi utilisado:

Nenhum barco é permitido parar
no meio da reserva em
condições normais (alem de mau
tempo e possíveis avarias na
embarcação, e quando tal
acontece deve-se verificar o
barco e todos os seus
tripulantes)

•

Ninguém está autorizado a
mexer, remover ou alterar
material de sinalização, incluindo
bóias marcadoras, de qualquer
forma

•

Qualquer rede de pesca – 5000.00 MZN

•

Linha de mão – 3000.00 MZN

•

Arma marinha – 4000.00 MZN

Qualquer pessoa encontrada com um barco parado na área
será submetida às seguintes sanções:
•

Qualquer pessoa que venha de outra aldeia que não
conheça as regras será inicialmente avisado e em
segunda captura será multado

•

Qualquer um de dentro da reserva encontrado parado
na área será multado conforme a tabela em cima
mencionada (alem de mau tempo e avarias)

Se alguém quebrar ou roubar qualquer material de
sinalização, incluindo bóias, entre outros, esta sujeito ao
pagamento de uma multa de 7000.00 MZN
Reserva
Temporária

•

O CCP vai efectuar visitas
de monitoria mensal
dentro da área da reserva

•

Nenhuma pesca de qualquer
tipo é permitida durante o
período de encerramento

Qualquer pescador durante o período de encerramento será
objecto de uma multa de 2500.00 MZN.

em parceria com o
projeto;
•

Durante o período de
abertura todos os
membros da comunidade
(especifica) são permitidos
pescar na reserva;

•

Os membros de (outra)
comunidade (por exemplo,
comunidade vizinha) terao
autorizacao de pescar.
Qualquer outro pescador
de outra origem tera de se
dirigir ao escritorio do CCP
para informar-se sobre a
autorisacao de acesso.

•

Durante o período de abertura,
são proibidas as seguintes artes
de pesca: Artes de pesca
consideradas ilegais ao abrigo da
legislação Moçambicana,
incluindo rede mosquiteira,
arrasto com saco e produtos
tóxicos

Quem for encontrado usando as artes referenciado
proibidas durante o período de abertura será penalizado
com uma multa de 1500.00 MZN e destruidas as suas artes
(como forma de desencorajar o uso das mesmas)

