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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Nacional de Gcstão Ambiental, PNGA, é o Plano Director do Meio
Ambiente para Moçambique, ou seja, é um programa de planos sectoriais, com uma
projecção de médio e longo prazos, que visa levar o país a um desenvolvimento sócio-
económico sustentável.

i;npol;aííie i;í.. J+Cabique - ;<. propriC .ommrn, criquanto gestor sem os necessários
conhecimentos quc o permiitem aproveitar mais e melhor os recursos naturais ao seu
dispor. Para além disso, este processo pretende introduzir uma culura ambiental nos
processos de produção e consumo do pais, desenvolver uma consciencia ambiental
nacional e dinamizar o processo de formação de quadros nacionais necessários à
execução do PNGA.

O PNGA define três áreas prioritárias de acção, com tendências e composições distintas,
nomeadamente as zonas rurais, as zonas costeiras e as zonas urbanas. As cxtrenias
condições de pobreza em que vive a maioria da população moçambicana nestas zonas, c
não só, são o principal problema ambiental c, ao mesmo íctimpo, a fontc dos focos dc
degradação ambiental que atingem o país.

Assim, nas zonas rurais a agricultura revela-se como factor perturbador das condiçõcs
ambicntais com o deflorestamento, o desapar=cimento de espécics dc flora c fauna, o
incremento dc processos de salinização e perdas de produtividade dos solos a revelarcm-
se como os problemas ambientais mais relevantes.

Nas zonas costeiras, com cerca de 2J3 do total da população aí concentrada. caractcrizatm-
se por uma degradação acelerada das florestas de mangais, fcnómenos localizados de
-erosão costeira, cspecialmente cm zonas com grandes concentrações populacionais
(cidades costeiras), poluição da costa por poluentes como residuos industriais lançados
ao mar sem tratamnento prévio, descargas das águas negras entre outros.

O maior problema ambiental das zonas urbanas é a dcgradação dos sistcmas de
sancamento e a baixa qualidade da água potável. Fenómenos como deficiente deposição e
tratamento dc resíduos sólidos domésticos, hospitalares e industriais. proliferação dos
mercados informais, erosão dos solos (deficicncia dos sistemas de drenagem associados
à clevada densidadc populacional), assentamentos populacionais cm locais impróprios,
são problenas amnbientais típicos das cidades moçambicanas.

Existem oito constrangimentos fundamentais que condicionam a solução dos problcmas
ambientais anteriormente referidos, nomeadamentc, as transformações em curso no pais.
a situação institucional actual em matéria de gestão dos recursos naturais do país, a
componente demográfica, a baixa qualidade e quantidade em recursos humanos,.a
auscncia de legislação ambientai adequada, a falta de informação sistemática sobre o nmio
ambiente, a ausência dc mecanismos para a participação da comunidade na gcstão dos
seus recursos naturais e a carência de uma educação e investigação ambientais
apropriados.

Pcrante esta rcalidadc ambiental, o PNGA entende o estabelecimento de uma Política
Nacional do Meio Ambiecnte, o estabelecimento de uma instituição nais apropriada, para a
gestão ambiental, do que a actualmente existente, a elaboração dc uma Lei-Quadro do
Neio,Ambientc e a revisão da legislação seciorial relacionada com a utilização dos
recursos naturais e do nmio ambiente, a utilização de paramctros económico-financeiros
na gestão dos recursos naturais e a promoção de actividades de educação.
consciencialização, treinamento c ínvestigação ambientais como as principais
recomendações.



PREAMBULO

O Programa Nacional de Gcstão Ambienial (PNGA) quc ora se propoc representa o
culminar de umna série de iniciativas e reali7.cões oue foram ocorrendo ro país de fcér:i
dispersa, mas permanente, n. área do incio amnbi=nte e m:í;ancio e uso doz rc12rso:
r li nra;^

Cstao ;flnbientaI no InsLiwio ̀ \acionai d- iianicamenzo F,isico, e a suosequenten
nomeação de um Mlinistro responsável pela área de gestão ambiental cm 1987. Estas
medidas vieram a dinamizar estc processo prcparatório. Visitas e contactos com o
PNUMA estabelecidos desde 1985 revelaram-se vitais para instalar cstruturas e meios
técnicos no aparelho do Estado, no comunidade empresarial ̂ na sociedade cm geral.

Em 1992, foi criada a Comissão Nacional do Ambiente (CNA) o que impulsionou,
decisivamenie, as tarcfas organizativas de forma a que as propostas aprcsentadas ao
'Governo reflectissem o consenso da sociedade c tivessem o aval das diferentes
instituições técnicas e científicas noçambicanas. Por outro lado, a criação da CNA veio
incentivar o estabclccimcno dc uma conscicncia e cultura nacionais no campo ambiental.

Em Mocambique cstão a ocorrer profundas c aceleradas mudanças c todos os sectores dc
governação preparam políticas ajustadas à nova realidade que direccionem c enquadrcm
as actividades dc toda sociedade.

.0 papel do P.NGA é harmonizar as neccssidades do desenvolvimenio com as capacidadcs
dc renovação dos rcursos naturais. fazendo com quc o desenvolvimento cconómico não
ofenda a susteníabilidadc desses recursos e assegure quc a sua exploração seja viável a
longo prazo. O princípio adoptadó para esse cfcito é o de contar com a panicipação dos
seciores dircetivos c produtivos, assegurando que novos componiamentos c atitudes
conduzam a uma nova consciência que sirva de basc dc novas práticas.

A rstramegia de implemcntação do PNGA assenta na realização dc um progrnma exceutivo
dc actividadcs, o Pro~rama de Apoio ao P>NGA (PA/PNGA). quc compona projectos
sctoriais preparados à luz das recomendaçõcs do prcscnie programa.

Assim, o Programa Nacional de Gestão Ambieníal propõe-se introduzir práticas
apropriadas dc gcstão ambiental e formas de exploração dos rceursos naturais para um
desenvolvimento sustentável.

O Governo de Moçarmbiquc assume o compromisso de tudo fazer para que o pro csso de
formulação c implcmcntação do PNGA, incluíndo o seu Progrima de Apoio, seja
coroado dc êxito reconhccendo que o desenvolvimento do país passa por uma gestão
sustentável dos scus recursos naturais.

e~~~~~~~~~~~



INTRODUÇÃO

i. Que é o Míeio Ambiente?

Em ternos gerais e para um determinado tempo e espaço físico, o Ambiente é o conjunto
de seres vivos e inertes, de condições e influências, do relacionamento mútuo das partes

. - . . ,., . , . , .

Uma gestão e utilização correcta dos recursos naturais e um relacionamento são do
homem com os recursos de que precisa para a sua sobrevivência e bem estar constituiem
condição base do desenvolvimento sustentável. Na prossecução dos seus ideais dc
susbsisténcia, sobrevivencia, desenvolvimento e bem estar o homem necessita de usar os
recursos naturais. Mas a maneira como ele utiliza esses recursos para atingir os seus
benefícios podc determinar o esgotamenlo dos mesmos ou, ao contrário, a sua
manutenção para utilização posterior, por si ou pelas gerações vindouras. É essa
manutenção dos recursos que se designa gestão e utilização racionais para um
desenvolvimento duradouro, um "desenvolvimento sustentás'el".

2. O Problema Central

Com grnde preocupação em todo o mundo fala-se hoje da degradação do Planeta Terma;
uma degradação tal que pode conduzir à extinção a raça humana. Paradoxalmente, essa
dcgradação é causada, sobretudo, por acção do homem; mas a sua extensão e gravidadc
varia de país para país. conforme os níveis e métodos da produção e consumo de cada
sociedadc. Fala-se, por exemplo, de quão difícil é a vida em cidades onde se regista
elevado índice de poluição de ar, fala-se de rios e lagos sem vida, e de nlorestas dos
países desenvolvidos que cstão a desaparecer por causa da chuva ácida, com todas as
dificuldades que isso traz para o sustento das populações e a aquisição de ccnas matérias
primas para a indústria. Temos também conhecimento do desaparecimento gradual da
florsta uopícal com toda a sua riqueza biótica, devido a políticas erradas que conduzcm a
uma exploração desenfreada; da destruição da camada de ozono, das mudanças climáticas
e respectiva subida do nível dos mares e esgotamento dos recursos marinhos. Está
ficando cada vez mais evidente que os problemas ambientais não conhecem fronteiras.

Como os problemas ambientais são causados pelo Hiomem, só o Homem os pode
resolver. Moçambique, sendo membro activo da comunidade intemacional, tem o dever
de cuidar do seu ambiente para o seu próprio benefício c para o bem comum de toda a
humanidade.

Os problemas ambientais minam o desenvolvimento c perpetuam a pobreza. Com a
poluição da água e do ar, erosão e contaminação dos solos, degradaçã3 gas florestas c da
fauna não pode haver desenvolvimento nacional. Os gastos que se devcm fazer para
remediar esscs impactos da acção humana nas componen.es deterioradas do ambiente
reflectem-se negativamentc na saúdc, na produção e consumo, na economia e na
estabilidade c garantia dc vida, e anulam os benefícios que clementos ambientais sãos nos
haveriam de proporcionar.

Os danos que as acções humanas podem causar no ambientc podem resultar em
dcstruições.irrcvcrsíveis dos recursos ou de correcção despendiosa e a longo prazo,
comprometendo, assim, todo o processo dc desenvolvimento.

Uma boa gcstão ambiental significa o estabelecimento dc uma bo3 intcracção entre o
lomem e os recursos dc quc dispõc, isto c, o estabclccimcnto de boas práticas dc
desenvolvimento. O Banco NMundial no seu Relatório sobre o Dcscnvolvinmcnto Mundial

*para 1992, ano da Confercncia das Nações Unidas sobre o Ambiente e Dcsenvolvimento.
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refere: "não é plausível argumentar que todos os recursos naturais devem ser
preservados. O desenvolvimento implica, inevitavelmenrc, desmatamento, exploração
pctrolífera, represamento dc rios e drenagem dc pântanos," para fazer menção de apenas
dc uns exemplos.

CD: ?'iser m,air. ric'o, no FCJ csfcrçc d; r>:rlvo!viml:-.^C ::: ; la ~'..7:'

~~. _.tf....... 

.sinii::ir... > i;`!a puVrJ, i -c, var2 css .som1aç_o DruSCa e proiunlc'a.
Portanio, os seus recursos naturais e o seu ambiente deveriam encontrar-se agora num
melhor estado dc conservação. Mas as economias avançadas exigiram e continuam a
exigir grandes quantidades dc matérias primas provenientes dos países pobrcs c neles
forçam o consumo dos seus produtos acabados (muitas vezes sem qualidade), causando
uma degradação dc diferentes proporções.
Isso, muito além dos efeitos ambientais da dívida externa!

O Continenie Africano é o coninente mais degradado do Planeta; e isso resulta dc vários
factores: primeiro, a extracção excessiva (e sem os cuidados necessários) dos recursos
naturais do Continente para alimentar as economias do primeiro mundo devasiou as
florestas e outros recursos silvestres, criou monoculturas de rendimento que requerem
tratamento com produtos químicos que se não utilizam adequadamente. está alterando
com a estutura dc posse e uso da terra e outros recursos basilares das economias
tradicionais. Segundo, a predominància dc poliíticas incorrectas dc exploração e gestão
dos recursQs, incluindo os recursos humanos, pelos governos pós-coloniais dos paíscs
africanos, que conduziram as suas populações a uma pobreza extrema. A pobreza força
as suas vítimas a se preocuparcm exclusivamente com a sobrevivência dc hojc e a
explorar os recursos duma maneira e com meios não apropriados. Terceiro, a explosão
demográfica do Continente Africano. não sendo acompanhada dum desenvolvimento dc
correspondentes tecnologias apropriadas dc produção e consumo, mina a cipacidade dc
carga da terra c faz com que os recursos disponíveis não scj3m suficientes para todos.
retrocedendo, assim, o processo de desenvolvimento dos países vítimas. O crmscimento.
demográfico acelerado contribui sobremancira para uma degradação rápida do ambiente.
Com efeito, como ainda diz o documento do Banco Mundial citado acima. 'os sistcmas
tmdicionais de gestão da teria e dos =cursos naturais talvez não se possam adaptar com a
rapidez nccessára para evitar o uso excessivo, e os govcrnos talvez não cohsigam atender
as necessídades infra-estruturais e humanas de uma população cada vez maior. Além
disso, a própria densidade populacional cria problemas para o gestão armbiental.'

Finalmente, sendo a ecologia da nossa região altamente sensível a interferências e
cientificamcnte pouco conhecida, os factores acima mencionados tiveram e continuam a
ter um maior efeito devastador.

Ems Moçambique, apesar de algumas incidências negativas cirunscritas a cenas zonas, o
sistemia colonial (mesmo querendo) não teve a capacidade de rapina dos outros sistemas
coloniais africanos. Como consequéncia, grande parte dos recursos nturais ficou intacta.
A degradação potencial que seria originada pela poluição e outras formas dc destruição
dos recursos não se registou em moldes e quantidades apavorantes como acontcccu
nouuras partes do Contincnte. No Moçambique independente também n3o sc registaram
grandes operaçõcs de cxtração, transformação e consumo dos recursos naturais; daí, o
panorama moçambicano ainda se encontra relativamente bem conservado. Somente a
prolongada guerra pode ter tido efeitos desastrosos, tanto na destruição dos recursos
.silvestres, sobretudo a fauni, como na "semenleira" de minas e outros engenhos
explosivos que continuam a ameaçar vidas humanas e a fauna bravia. O desafio,
portanto, quc o nosso país enfrenta é de se capacitar para recuperar o que porventura
ienha sido perdido ou transtornado, e para gcrir para um descnvolvimcnto sustcntávcl
todo o potencial dos nossos recursos.
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3. PNGA: o que é?.

O PNGA é o Programa Nacional de Gestão Ambiental. É um programa de planos
sectoriais com a respectiva projecção futura de médio e longo prazos, que visam levar o
País a um desenvolvimento sócio-económico sustentável. Como tal, elc é uma estrtégia
que carece de urna clara política ambiental e de um quadro legal que o direccione e lhe dé

ut.ia L_-z;l. xcj w..i!eít e; 12;* u:-S '\ z.i.Jieal:iJ f.:u, t,)fl'. CALc:i.acjt o} . Jlo
Director e teste a implenmenabilidadc da Lei Ambiental.

Mas o PNGA é um processo montado para fazer face ao problema ambiental m:is
imponante dc Moçambique. Conforme estudos feitos em 1988 e repetidos em 1991, o
problema ambiental fundar=ental do nosso país é o próprio Homem, não tanto como
destruidor ou ofensor propositado da natureza por gana do lucro, mas como um gestor
gratuito, "inocente", sem a necessária bagagem de conhecimentos sistematizados com que
aproveite mais e melhor os recursos a seu dispor. Elc utiliza os recursos conforme as
-suas necessidades, intuição e os seus usos e costumes tradicionais. Emprega, por vezes,
a tecnologia mais apropriada possível; outras vezes, faz erros de mancio dos recursos
(sobretudo os solos, água e a coberura vegetal natural), mas sem clara consciencia do
problema que está a causar. Por vezes, obtém rendimentos satisfatórios nessa labuta: mas
mnuitas vezes os scus rend*iméntos figuram muito aquém do possível. O PNGA propõe
estabelecer uma novi cultura em que o produior e o consumidor sempre mantêm uma
dimensão de optimização e sustentabilidade no seu relacionamento com os recursos
naturais e com a natureza. Para o lavrador a preocupação central não deve ser apenas a
extensão da área cultivada. mas o rendimento por unidade da terra e a durabilidade dessa
produtividade ao longo dos anos seguintes.

O PNGA é um processo que. além de pretender introduzir umá cultura ambicntal nos
proccssos da produção e consumo moçambicanos, além de querer desenvolver uma
consciência ambiental nacional, propõc-sc a fonrmr os quadros nacionais necessários que
façam os planos de execução do PNGA. os compatibilizem, os implementem e os
avaliem. Esse processo deverá incluir a panicipação, a consulta e o diálogo constantes
cntu decisores, financiadores, técnicos, beneficiários è outros envolvidos nos projectos e
no processo de desenvolvimento. em geral.

A democratização, descentralização e introdução do processo participatório nos sistemas
de gcstão dos recursos, produção e consumo requerem instituições apropriadas a todos
os níveis. O PNGA é, portanto, um processo da revisão das presentes instituições, sua
reabilitação, capacitacão ou redireccionamento, a concepção c implantação dc novas
instituições que preencham as lacunas e qué façam com que toda a náquina de
govcrnação seja adequada e efectiva para o objectivo central - o descnvolvimento
sustentável. Por cxemplo, o Programa de Reforma dos órgãos Locais que se está
ímplantando no pais é pane intcgranie e necessára do PNGA.

Para viabilizar o PNGA precisa-se de um programa de actividades devidamente
pormenorizadas e orçamentadas (projectos), cm forma de pacotes de investimento
sectoriais, que efectivem as principais recomendações do PNGA. Esse programa
executivo é denominado Programa de Apoio ao PNGA (PA/PNGA).

A base financeira do PA/PNGA será constituida de fundos provenientes de fontes
diversas, tais como o Projccio de Apoio Ambiental do Banco Mundial (ESP>). Fundo
Mundial para o Ambiente (GEF). Capacidade 21 do PN1UD (Capacity 21) ctoutras fonics
de cooperacão bilateral ou multilatcral. Estima-se que a implementação do PNGA virá a
nccessitar de recursos que podem orçar entre 100 e 150 milhões dc Dólares Amcricanos
para os próximos 5 anos.
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*4. Porque o PNGA agora?

Moçambiquc, como todos os países da África Ausual, está numa fase Ihc mijdanças
políticas c económicas profundas e rápidas onde as linhas mestres do seu
desrnvolviimiento a longo prazo cstão sendo traçadas. O PNGA é uma parne iitegrante
ci<saas ;-nlí;incas ri:cteer'r< ^4fre di'c~rccciofl:'r rs .,p2 *, C^ ' e -- 

uz~ee:sncsariameten o ambicrn;e, incluindo o bc:m cstar cio proprio homen. Comno a gcstào
ambiental é, por natureza, inter-sectorial, o papel fulcral do PNGA é de promover e
facilitar a coordenação entre sectores na formulação de políticas e estratégias de
desenvolvimcnio e directrizes dc modelos dc boa govemação e gestão, sobretudo, no quC
diz respeito à identificação e reforço das instituições apropriadas para a gestão dos
recursos naturais. Na fast actual, o PNGA não é um programa definitivo, mas apenas o
primeiro passo de um processo que se irá sempre adaptando às mudanças políticas,
económicas e sociais do país.

Admite-se que a actual situação ambiental do país não seja muito alarmante, apcsar da
existência de problemas agudos em algumas áreas, como é o caso das grandes cidades,
diversos pontos da zona costeira e na área da fauna bravia. Porém, problemas ambienxais
moçambicanos certamente irão crescendo, como resultado da aceleração do
desenvolvimenio económico que o pais precisa. Por outro lado, deve-sc tambm tomnar
em consideração que o conhecimenio do estado do ambiente moçambicano ainda é
superficial c que a capacidade para a sua gestão é extremamenie limitada. O PNGA irá
aumentar a base de informação sobre o ambiente moçambicano, monitorar as aliteraç&s
das componentes ambientais e iniciar a criação da capacidadc ncccssaria para a gestão
ambiental, dc forma que ela esteja instalada quando os problemas ambientais se
apresenarem com maior veemência

O objectivo fundamental do PNGA é o desenvolvimento susten:ável. Para sc alcançar o
desenvolvimenio susientável no contexto moçambicano sera necessário uma mudança da
cultura noçambicana, de modo quc a todos os níveis da sociedade se comece a gcrir
conscientc c adcquadamente os recursos disponíveis para o desenvolvimento. Ora.
mudanças culturais são processos morosos e devem ser cuidosamente oricntados para
garantir que se reduza a possibilidade da perca de valores morais c culturais positivos e
que os conhecimentos e boas práiicas de reposição dos recursos naturais da cultura
tradicional sejam aproveitados ao máximo. O PNGA é passo fundamental em direcção à
definição dessa nova cultura

Finalmcnte, o mundo intiro cstá a fazer um exuaordinário esforço para salvar a Planeta
Terra. Na Cimeira do Rio, em 1992. que contou com a panicipação do maior núnmero de
chefes de estado na história do homen, chegou-se à conclusão que o desenvolvimento
sustentável ao nível mundial é uma meta indispensável para a sobrevivcncia do Hlomem e
para o qual todos os países do Mundo devem contribuir.
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I. O ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MIOÇAMIBIQUE

;M o:rr,bic,vc ' ;id. c r.zc recroso wrros:res, e n-i--.`:.-rs ne;. .s. Qu2e 707*- do
território esLA cob.-eto por florestas s=cundária com um Erande po:cn:ia' de fauna vravia c
madeira comercializável. Aproximadamenie 45 %o da área total do pais correspondeã terra
nrr'7 ?cMc l:::I :mpióico 1jç'j2 C ^ :. *yI *....-?2r ?;~ noÁ rc* 'rnr'r ~0tSIi

para a sua economia. Moçambique dispõe igualmente de grar.dcs riquezas nos seus
subsolos incluindo diferenies jazigos minerais, gás e carvão, pedras preciosas e mármnore
entre outros. A grande maioria desses recursos naturais encontram-se actualmente num
estado dc boa conservação.

Verifica-se, pordm, em certas zonas do país o surgimento de conflitos no relacionamenio
entre o Homem e os recursos naturais, isto é o surgimento de problemas ambientais.
Alguns destes problemas foram provocados pela situação da guerra, que assolou
Moç,ambiquc duranic 16 anos e serão, em cena medida, eliminados pela prevalência da
paz. Outros, porém, constituem o embrião de futuros problemas ambientais numa escala
muito maior, corno veremos em seguida. Contudo, d aspecto mais imponane a destacar
no contexio moçambicano é que a abundáncia de recursos naturais pouco contribui para o
bem estar das suas populações, devido à ausencia de conhecimentos apropriados, a falta
dc meios para o seu aproveitamento integral e a fraca capacidade de gestão desses
recursos e distribuição desiquilibrada dos benefícios provenientes do uso desses
recursos.

A fase actual do PNGA concentrou a sua atenção nos aspectos de maior releváncia para o
melhoranmnto do nível da vida da maioria da população. agrupados em 3 ãreas
prioritárias de acção caracterizadas por tendências e composições distintas.
nomeadamentc:

i. zonas rurais;
ii. zonas costeias;
iii. zonas urbanas.

1.1. Gcstão e utilização dos recursos naturais nas zonas rurais

1.1. 1. Situac,51O actual

Como se fez referência anteriormente, cerca de 45 <k da área total do território (36 000
000 ha) corresponde a terra com potencial aptidão agrncola, sem que isso significe que,
do ponto de vista pedológico e climático, toda essa porção do território seja, de facto.
arável.

Ocorrem. com frequência, profundas variações sazonais na pluviosidade. registando-se
secas periódicas em grnde parte do território.

Quase 70 % do território está cobeno por savanas fechadas e quase metade dessa área
cobecra por lorestas nativas apresenta um elevado potencial de madeira comereializável.
Surpreendentemente, a contribuição do sector florestal em 1983 para o Produto Interno
Bruto (PIB) foi de cerca de 7%. A floresta foomece igualmente energia. materiais de
construção. alimentos, plantas medicinais a uma larga camada da população
moçambicana.

É importante referir ainda, que os parques nacionais, coutadas, reservas florestais que no
conjunto abrangem cerca de 11,5 % de todo o território de Moçambique encontram-se
actuaimenie num estado de completo abandono e degradação.
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Apesar da reconhecida importância da fauna bravia como fonte de proteína animal, não
existem pesquisas sobre o seu valor nutricional e de como valorizar áreas para criação dc
animais bravios ou para fins eco-turísticos.

principal p.oblhnma amabienta! wCssas zonas e a principal origem dos focos dc dcgradação
ccolôgica. Ncssc contexto, a combinação das carcncias nutncionais com a falia de acesso
a água potável resultam num elevado índice de morbidade e monalidade.

A agricultura itinerante, utilizada durante séculos, revela-se agora como factor
pcrturbador do ambiente sobretudo nas regiõcs de maior densidade demográfica. O
deflorestamento que dal resulta é apenas o inicio de um conjunto dc processos crosivos c
de perca irreversível do solo. Em simultâneo, ocorrem fenómenos em cadeia como a
-perca da biodivcrsidade, a cxtinção dc espócies dc florm com valor medicinal c a perca de
habitats para a fauna bravia.

Para a redução da biodiversidade concorre tanbém a caça furnva e o abate de espécies da
flora e da fauna com reconhecido valor comercial. A guera originou fenómenos de abatc
indiscriminado e montou ncgócios ilegais que poderão prosseguir niesmo depois da
introdução do processo de paz ter sido consolidado.

A quase totalidade das barragcns existentes no país não benceficiou de estudos prévios de
avaliação de impacto ambiental. Este facto-constitui, actualmente, o causa principal das
maiores preocupações sobre a susten:abilidadc dcssas barragens. pois os seus impacios
sobre o mico ambienie estão a superar ou a ameacar. cm muitos casos. os bencfícios da
sua existência. Esião ocorrendo processos dc salinização dos solos quc provocam da0os
scveros e impossibilitam que extensas zonas continuem a ser usadas para fins agricolas.
Nas árcas m3is próxinas do mar a salinização dos icnos ocorm como consequência da
intrusao salina a jusante dos principais rios.

De forma localizada. registam-se problemas do uso inadequado de pesiicidas c adubos.
Em] algunus albufeiras como a dos Pcquenos Libombos existem sinais claros do inicio dc
processos de cutroficação.

1.2. Gestão e utilização da costa e dos recursos costeiros e marinhos

1.2.1. A situacão acã al

Moçambique possui a terccir mais extensa faixa costira do continente africano (cerea de
2 700 km) e uma das vastas plataformas continentais (ccrca dc 120 (00 km2 ) da costa
africana, que represcntam recursos vitais par a cconomia moçambicana, localizados no
litoral ou provenientes do mar, estuários, recifes, crvas marinhas, mangais e outros eco.
sistemas costeiras.

Por outro lado, importantes centros cconómicos c aglomerados populacionais estão
localizados na faixa litoral. Cerca de 2/3 do total da população moçambicana vive nesta
estrcita faixa, sujeitando os recursos naturais -a pressões progressivamente maiores. A
ausência de planeamento para a ocupação do uso da terra fez com que a concentração
cxccssiva de população ocorresse sem que houvessem infraesiruturas preparadas para
enquadrar esses aglmrerados e responder às suas necessidades básicas.

Ao longo dc toda a costa est5o registados cerca de 90 000 pescadores artesanais coimo
resultado dos movimcntos migrattrios decorrentes da guerra e acredita-se que mais dc
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meio milhão de pessoas dependam directamente da pesca, número quc não reflectc
aqueles que dependcm da colecta de invertebrados ou da cxtracção de outros recursos
costeiros. Espera-se que, actualmente, se esteja a restabelecer uma distribuição
demográfica mais cquilibrada cntre inicrior e a costa, de forma a aliviar a pressão
localizada sobre os recuros.

Em algumas regiões localizadas os níveis de utilização desses recursos ultrapassaram já a

descarga de eflucntes e sedimentos nos rios.

Moçambique foi já considerado entre os países mais arneaçados do globo por uma
eventual subida do nível médio das águas do mar. Fenómenos localizados de erosão
costeira são hoje patentes em algumas regiões e podem agravar a susceptilidade da zona
da costa cmn relação a mudanças no nível médio do mar.

1.2.2. Principais problemas ambientais

Os dados actuais sobre os recursos pequeiros revelam que não sc atingiu o limitc de
exploração sustentável da quase totalidade das espécics comerciais. Exceptua-se o
camarão, espécie para a qual já se estão 'a ultrapassar os valores recomendáveis dc
exploração. E viável, ponanto, uma intensificação do esforço de pescaria qucr se fale cm
águas marinhas quer em águas do interior. Contudo, esse acréscimo do esforço de pcsca
deve ser seIctivo pois, para além do camarão, existem espacies quc merecem cuidados
particulares, como as que desovam e crescem nos estuários e/ou zonas abrigadas da
cosia. Os recursos marinhos convencionais (peixe, crustáceos dc valor comercial) são
aqueles sobre os quais existem mais capacidades de gestão uma vez quc o pais cstá
apetrechado de instituições apropriadas.

Pam assegurar o equilíbrio do conjunto do litoral é necessário salvaguardar o estado de
conservação de áreas críticas sobretudo as que estão miàs dircctammente rlacionadas com
a produção pesqueira. A definição de áreas com protecção especial não implica que todas
elas sejam sujeitas ao mesmo regime de restrições e limitações de uso c exploração. Falta,
no entanio, informação de base que oriente os planificadores e os ges:ores na denmrcação
das áreas de acesso e uso restritos.

As florestas de mangais são áreas de desova e crescimento para espécies comercialnmntc
imponantes como o camarão, caranguejo e varias espécies de peixe. para além de
estabilizarem a linha cosicira. Não existe ainda informação actualizada sobre a extensão
das nossas floresLas de mangais nem do seu estado dc conservação. Há no cntanto,
regiões localizadas onde a sua degradação é acelerada para efeitos de instalação de
cmpresas salinciras ou para efeitos de extracção de lenha.

Os tapetes dc ervas marinhas são eco-sistemas cuja importãncia é injustamente relegada
para um plano secundário mas que actuam como viveiro de inúmeras espécics de pcixes e
contribuem na luta contra a erosão costeira. Para além disso. são importante fonte dc
proteina animal dando apoio alimentar vital para a sobrevivência de comunidadcs
costeiras.

Os recifes de corais que, de forma intermitente, marginam a costa moçambicana acluam
como primeira dccsa conua a crosão para além de scrvirem de "nimtcmidade" a urna vasta
gama de fauna marinha. Os corais podem actuar como um imponante foco de airacção
turistica. Em contraste com a sua importãncia ecológica e económica hão cxisiem
instituiçõcs e nedidas adequadas para a conservação deste eco-sistema. com excepção da
Ilha da Inhaca.
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Fenómenos localizados de erosão estão ocorrendo a taxas prcocupantes em regiões
costeiras como nas cidades da Beira e Maputo, Ilha de Moçambique e outras.

Ainda que não exista um estudo que identifique exaciamente as fonies dc poluição. tipos
t -nnluentw, c níveis as;uais d. poluição sabe-se oue a poluiç:'u d:s .eas ccs!eiras

d:-. dcAuas fontes distint.::

Embora Moçambique não consuma grandes quantidades de agroquímicos, regista-sc
algum nível de contaminação das suas águas devido a estes produtos químicos. Prcsunmc-
se que uma certa percentagem destes poluentes seja transporiada através dos rios,
provenientes de alguns países vizinhos que desaguam no Canal de M1oçambique.

O estado obsoleto da tecnologia do parque industrial do pais, associado à quase
inexistente legislação que regule a actividade industrial contribui, frequentemente, para o
lançamento de resíduos, tanto líquidos como sólidos, para o mar. Embora não existam
estudos e dados concludentes, estima-se cm função do tipo dc indústrias cxistentes que o
nível de toxicidade seja elevado.

Alguns casos já estudados (fábrica téxtil TEXL0M e a fábica de cortumes, junto do rio
Matola, a fábrica dc papel e'cartão e a fábrica de cerveja MAC MAH0ON, junto do vale de
Infuiene. onde existe uma intensa actvidade agrícola) sao excmplos flagrantes de quanto
a actividade industrial está a afectar o ambiente narinho.

Em geral, podc-sc afirmar que nenhuma indústria dispõe de um sisiema eficiente de
tratamento dos scus resíduos.

Uma outra causa principal da poluição das águas é a falia dc sistemas de esgotos das
cidades. Ncnhuma cidade moçambicana possui um sistema dc tratamnito dos seus
dcjectos. sendo todos liançados para o mar sem tratamento prévio <apenas a cidadc dc
Mlaputo dispõe de um sistema de tratamnto parcial dc dejectos).

Finalmentc, no que respeita a poluição de origem marítima, é necessário tomar em
consideração que Nloçambique está localizado na rota dos grandes petoiciros. A poluiçio
por hidrocarbonetos e derivados e uma ameaça pernancntc. Nenhum dos nove ponos
situados ao longo da costa moçambicana possui facilidades para arrnazenamcnto e
tatamento de dejectos provenienies de navios ou resíduos resultantes das actividades
portuárias de rotina. Do mesmo modo, nenhum desses ponos possui cquipamcnto para
fazer face a situações de emergência de derrames de produtos petroliífaos.

1.3. Gestão ambiental urbana

Apesar de Moçambique ser um país essencialmenc agrícola, unia grande percentagem da
sua população reside. actualmente, nos centros urbanos. E imponante, contudo, notar
que esta situação foi devida à guerra recentemente terminada, que obrigou a população
rural a migrar em busca de locais mais seguros.

1 lá estudos quc consideram que 50 % da população vive nos ccntros urbanos ou nas suas
zonas de influencia directa. Dc qualquer modo, parece ser seguro estabclcccr que pcio
menos 25 % da população total do pais é urbana considcrando os 23 ccntros urbanos
categorizados como cidades a panir dc 1986. O maior centro urbano é Maputo-Matol;a
com ccrca dc 1 400 000 habitantes. Outras áreas de urbanização rápida situarm-se ao
longo do Corredor da Beira e na província de Nampula. E importnte notar que o fim da
guerra não signilica uma imcdiata c simples inversão destas tendências demográficas.
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Calcula-se mesmo que cerca dc 50 % das famulias não tem intenção de regressar às suas
zonas de origem. As mudanças económicas que se vão scguir poderão coniribuir para
acelarar os fluxos de migração da cidade para o campo.

iesenvoivi-":cnto iirbq,ssicos, .:.nwes p-jo«^c,t:dos. Como conscquênc1i dissn, -- rificcu-sc

;, -;~~~~~. ; . ,. wt NPj, . ..

a capacidadc do Governo providenciar recursos básicos c serviços às populaçõcs. Esta
situação provocou, igualmente, a transferência do campo para a cidade dos hábitos e
costumes dessas populações, o que contribuiu para a rápida "ruralização" das cidades.

Presentemente, mais de 90 % da população urbana vive nos subúrbios. Esta população é,
em geral, economicamente débil e não dispõe de serviços e infra-estrutas básicas.

A guerra provocou rupturas no tecido sócio-cultural tradicional, climinando mecanismos
familiares de apoio e protecção mútuos. Esta deterioração das condições de vida, -a
polarização da sociedade e o desemprego iem tido como consequência o aumento drástico
dos indíces de criminalidade nas cidadcs.

1 .3.2. Principais nkblemas alibientais

Os aspectos sanitários constituem o impacto ambicntal mais gravc do proccsso dc
urbanização com elcvadas t"xas de incidencia de doencas infecciosas c parasitárias quc
poderiam ser minimizadas com melhorias no abastecimento de água, sancamento do
meio, melhor e maior disponibilidade de alimentos e controle de vectores de doenças. A
incidcncia dc algumas doenças como a cólera e a diarreia sanguinolenta reflectem as
novas condições dc saúde nas cidades. Facilidades dc transmissão dc docnças como a
S IDA tem outro tipo de explicação mas não deixam de cstar relacionadas com o ambienie
nas grandes cidades.

O mnaior problema ambiental das cidades é a degradação dos sistemas dc saneamento e a
baixa qualidade da água potável. Com cfcito, as infra-estruturas dc abastecinento de água
c de saneameto são insuficienies e estão obsoletas. Apenas 40 % da população urbana
beneficia de água potável canalizada e cerca de 80 % das cidades encontram-se sem
nenhum sistema de tratamento de água destinada ao consumo humano.
Consequentemente, mais dc metade da população abastece-se de águas superficiais
facilmente sujeitas a contaminação. Cemca de vinte por cento abastece-se ern poços. Esta é
a situação que se vivc nas zonas urbanizadas das cidades. A situação nas regiões
pcriféricas das cidades é ainda mais grave.

No que respeita ao sancamento, existem enormes deficiências na maioria das cidades. O
aumento da população utilizadora somado à falta de manutenção dos equipamentos, tem
como consequência a acumulação de águas de esgoto estagnadas ou escorrendo na via
pública. A possibilidade de contaminção directa ou através do lençol freáiico é
extremamente alta. Dc qualquer modo, os esgotos contribucm consideravelmenie para a
poluição das águas subierrâncas e superficiais. Grande parte da população não dispoe dc
latrinas ou, quando as tem, usam-nas inabrrectamente. Embora o Programa Nacional de
Saneamento a Baixo Custo durante os últimos 10 anos promovesse a construção de
milhars de latrinas melhoradas nas áares suburbanas a cobenura está ainda muito aquétm
das necessidades. A multiplicação dos mercados informais ("dumba-nengues" ou
itchungamoio") aumentou a disseminação de contaminantes em alimentos. No que

rcspcita à drenagem, subsistem problemas de inundaçdo e estagnação de águas.
prevalccendo focos dc transmissão de doenças e dc reprodução dc vcciorcs.



Todas as cidades sofrem de insuficicncias na recolha, deposição e tratamento de resíduos
sólidos domésticos, hospitalares e industriais. Na Beira, por exemplo, apenas 28 % dos
resíduos são recolhidos. Na maioria das cidades, o lixo pode-se acumular dumrane longos
intervalos de tempo. Geralmente, não se pratica a recolha do lixo nas zonas suburbanas.
Na maior parte dos casos, as lixeiras (a céu aberto) não respeitam critérios bási
higiene e segurança, sendo localizados nas zonas suburbanas.

. , : e s s;C.;o.o cs r ais n i-iCos. r. cro,u ne l S cidades é o resultado da
falta de um sisscma de drenagem combinado com a elevada densidade suburbana e
assentamen[os em sítios ímprópios, que impede a retenção e infiltração da água nos
solos. Ravinas e fendas resultam no corne de estradas e rede de distribuição de água e
esgotos, destruição de infra-estruturas e do solo urbano em geral.

O dcelorestamento é um fenómeno presente na periferia de todas as cidades que, nos
casos de Maputo e Nampula, estão já a tomar proporções alarnantes. Actuam corno
causas a aberlura de machambas, o abate de lenha e a construção.

II. PRINCIPAIS CONSTRANGINIENTOS

Oito constrangimentos fundamentais limitam a solução dos problemas supracitados c a.
introdução de um dcscnvolvimento sustentável em Moçambiquc:

i. trnsfornmção acelcrda da situaçao politica, econónica. institucional e
financeira;

ii. situação institucional actual:
iii. aspectos dcmográficos;
iv. baixa capacidade do pais cm recursos humanos;
v. ausência dc legislação adequada;
vi. falta dc infornação:
vii. falta de mcanismos para a participação da comunidade.
viii. falta dc educação e invcstigação ambiental apropriadas.

2.1. A transformação acelerada do pais

loçambique cnfrenta hoje profundas e rápidas transformaçõcs, das quais há a distinguir
quatro fenómenos complexos e simultãncos:

i. transição de uma sitação de guerra (com destruição e deslocação da
população), para uma situação de paz. reconstrução nacional e
reassentamento da população refugiada e deslocada;

ii. transição de um sistema monopanidário para o pluralismo;
iii. transição de uma econornia centralizada para uma economia de mercado;
tv. tansição de um Estado centralizado para um sistema de govemaçao

descentralizado e participatório.

Ao mesmo tempo, estão cm curso grandes reforrnas institucionais, definições dc novas
políticas sectoriais e a implementação de um rigoroso Programa de Ajustamento
Estruural, com cxtcnsos impactos nas condições sociais e económicas do pa;s.

Asiirnos econ6mitco

Em Mloçambique há pouca experiência do controle indirecto das actividades através dc
incentivos e dcsinccntivos para um comportamento ambiental saudávcl dos
intervenientes, por exemplo. políticas de preços, subsídios, transferencias dircctas,
créditos, multas, emolumentos, taxas de usuario, impostos e dircilos alfandegários
poderão descmpenhar um papel ímponante na gcstão ambicntal. O mcsmo suCcdc com o
orçamento do Estado, tanto no que rcspeita â distribuição de recursos entre os
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investimentos e os custos correntes, como a sua distribuição entre os sectores e entre as
actividades rurais e urbanas.

A grande maioria dos utilizadores dos recurso naturais são consumidores e produtores de

A assisténcia interacional representa um contributo fundamental e imprescêndível na
implementação da gande maioria dos projectos de desenvolvimento do país.
principalmente neste fase de anranque da economia nacional. O mecio ambiente não é uma
exepção a essa realidade, pois que, as instituíções internacionais garantem 87 % dos
fundos que suportam as actividades da CNA. Muitas vezes, porém;~ os doadores têm umia
yisão secorial e obedecem a princípos e critérios não uniformes. As actividades da gestão
ambiental requerem, sobretudo, uma aproximiação e um tratamiento coordenados, ao que
o Govero temn, muitas vezes, pouco poder de influéncia sobre as decisões a tomiar.

2.2; Situação institucional actual

De uma maneira geral a estruturainstitucional moçambicana retl ete opções político-
administratjvas e não as necessidades de gestão dos recursos humanos comi vista à
optimização da sua utilização. Até ao momento, os programas sectoriais são definidos à
priori numa bae política e não a parnir de unmia ba técnica ou científica.

No período que se seauiu à independoncia o estado optou por um sistema de planificação
.centralizado, de caracter vrtiical, onde não. etasv bem clara a sempre necessária
coordenação íintr-sectorial. Por outro lado, devido ao todo este mctanismio d gcstião
mointado não havia urm clar definição das competuncias entre as difrentes estruturas
goveramentais. Este aspecto explica clamrmente os constantes conflitos na utilização 
gestão dos recursos naiturais, pnincipalmente a nível local.

Nem as instituições legadas do periodo colonial nem as actuais se mostrm capazes de
satisfazer as exigências presentes de desenvolvimento. Simultaneamente as diferntes
insituições não estão dotadas dos meios hu1manos e. recursos fí'sicos e fitnanecíiros, quc
lhes permiitam excercer devidamente as suas funções.

A primeira tenativa governamental de intervenção institucional, com vista a introduzir
uma correcta gestão dos recursos naturais relaciona-se com a criação, en 1992, da
Comissão Nacional do Meio Ambiente (CNA) com a principal atribuição de coordenar a
nivel nacional todas as actividades ambientais e propor planos e políticas ambicntais para
sua integração nos planos sectoriais de desenvolvimento.

A comissão foi, entretanto, criada ainda num contexto de incerezas paam o país. não se
poodendo atibuir a neccssária compotência, tanto em termnos legais como cm recursos
umuanos, financeiros e mesmo na concessão de um espaço físico par as suas actividades

a nível cental, já que a recomendação foi de se Manter uma estrutura pequena e forte a
esse nível.

Uma tentativa para a introdução do conceito de coordenação intcr-sectorial na gestão dos
recursos é representada pelo Grupo Consultivo Permanente da CNA, conposto por
representantes, com poder de decisão, de diferentes instituições públicas e privadas
ligadas à utilização dos recursos naturais.
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2.3. Aspectos demográfi'cos

Os aspectos demográficos são fundamentais e determinanies para o padrão de utilização
dos recursos naturais. Infelizmente, os dados demográficos disponíveis são incompletos

~~~ - 1. ;. -

,eccnscamncirc populacional no período pós-independência, ce i980. o país tinhla
12 102 619 habitantes. Devido ao crescimenio populacional na ordem dc 2,7 % por ano
calcula-se que estc número aumentou para 16 613 877 em 1994. Estima-se que a taxa de
crescimento aumentará para 3 % entre 1989 e 2 000 e, consequentemente, atingir-se-s os
21 milhões no ano 2 000. Assim, calcula-se que no ano 2 025 Moçambique terá uma
população total de cerca de 42 milhões. Enquanto o crescimento populacional é uma
variante, os recursos naturais consituem um constantc com certos limites de exploração,
de rnodo que, se o crescimento populacional não for controlado, ele ultrapassará a
capacidade de reposição dos recursos naturais.

Um segundo aspecto essencial c o padrão da distribuição demogr.ifica. A grande maioria
da população moçambicana é ainda rural mis a sua dispersão não é unifomic. Estima-se
que cerca de 2V3 do total da população moçambicana-vive na faixa costeira e que as
províncias de Nampula e Zambczia, que ocupam cerca dc 1/4 do ierriiório do país,
.agrupam mais dc 40 % da população total . A guerra provocou um grande incrmmento da
migrção campo-cidade, de modo que as 12 cidades do país albergam approximadamentc
25 % da população. Ponanio, verifica-se neste momento um déficc dc certos recursos
nalumais nas áreas de grande concentração populacional. cnquanto nas rcstantes a
dispersão da população não parecc ainda ameaçar o equilíbrio ceológico. As taxas dc
crescimento populacional. geralmente, são mais elevadas nas áreas de grande
concentração populacional, particularmenie nos centros urbanos. devido à factores dc
migração. O futuro padrão de disuibuição demográfica é difícil de prever. dada a situação
actual em que 4.5 milhões de moçambicanos tornados deslocados e refugiados pela
guerra se encontram no processo de reasseníamento.

O terceiro aspecto relaciona-se com elevados níveis de fecundidadc e mortalidade na
população moçambicana, os quais determinam uma estrutura populacional muito jovem
com uma idade média situada nos 15 anos. Isto origina uma taxa de depcndéncía muito
clevada e devido ao crescente número dc membros por agregado familiar. as suas receitas
per cápiía tomam-se mais reduzidas.

2.4. Baixa capacidade cm recursos humanos

A população moçambicana, principal agente dc gcstão ambicnal. encontra-sc actuainmente
privada dos requisitos básicos para o seu desenvolvimento, sendo caracteriz3da por altos
níveis de pobreza, subemprego e dcsemprcgo, analfabetisnmo e baixa escolaridade cntre
outros. Isto significa que a base de recursos humanos de Moçambique é fraca, vulnerivcl
e carece dc uma capacitação abrangenie para poder contribuir devidamente par;a o
desenvolvimento sustentável.

Existe, no seio das populações, uma rica fonte de conhecimentos tradicionais e de boas
práticas de gCstão ambiental locais que. por um lado, não estão sendo rc<onhecidos e
cxplorados; por outro lado, tendem também a não se adaptar às actuais mudan%as
políticas, económicas c sociais do país. Consequentemenic, 3s pOpUlaÇõCs airavés das
suas práticas quotídianas, aproximam-se, .inconscientemente, do limitc da capacidadc dc
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carga do meio ondc vivem e não conseguem desenvolver por si próppnas as inovações
ecnológicas para modificar essa tendência.

Por outro lado, o pans em geral dispõe de muito pOUCoS profissionais técnicos e (<W2dros
com adcquada cxperiazicia xvcnice-profissíonal. s;in--e que r:o periodo pós-
indcpcndzncia foram fornados cerca de 5 COM lEci Coç sifloTs. cciu: ' 3

:'. .; '.;;.2 ;'..'vs;,ç ;fiE; ,'i..Z.. ; . .i-. ' .;;f^ ;'

.; -*. -... ... ,..

2.5. Ausencia de legislação adequada

Um instrumento fundamental para a gestão ambiental adequada é, sem dúvidas, a
lcgislação ambiental. Da compilação da legislação feita pela CNA em 1992, concluiu-se
que existem várias lacunas pois, a maior parte das leis existentes datam do período
colonial, altura em que as questões ambientais não constituiram ainda preocupação dos
planificadores e decisores.

A legislação mais recente, embora de alguma forma aborde a problemáiica ambiental, é
ainda deficienie sendo patente a falia de expeTiincia técnica para a sua elaboração.
Igualmente, os consurangimentos financeiros,.institucionais e em termos dc recursos
humanos, não permitem que se adoptem boas práticas dc implementação das disposições
dessas leis.

2.6. Falta de informação

Em Moçambique prevalcce uma gencralizada falta de informação sistemática, detalhada e
actualizada sobre o meio ambiente; de igual forma a qualidade da infornação existente
muitas das vezes não é satisfatória. A pouca pesquisa na gestão ambiental que está sendo
realizada é dispersa c carece de coordcnação. O fluxo dc infornação entrc os diferentes
sectores ligados à gestão ambiental e reduzido é irrgular.

A situação de guerm dificultou durante muitos anos o monitoramenio da situação ao nível
local e, até ao momento, muitos locais remotos ou minados encontram-se ainda
inacessíveis.

2.7. Falta de mecanismos para a participação da comunidade

Ainda não exíste nenhuma estrutura. a nível da comunidade, legalmcnte reconhecida pelo
Estado. A promoção e reconhecimento das estruturas comunitárias deveriam facilitar a
gestão dos recursos naturais, promovendo igualmenie a descentralização na tomada de
dccisões de ambito local, o que contribuirá para que os benefícios resultantes do uso dos
rccursos revcnarn, principalmente, a favor das comunidades locais.

O papel da mulher na gestão do meio ambiente é pouco reconhecido. Os conhecimcntos e
inieresses específicos da mulher em relação ao meio ambiente nem semprc são
considerados na tomada de decisões comunitárias sobre a gestao dos recursos naturais.
Igualmenic, a rcprescntação da mulher nós órgãos de poder é bastante reduzida.

2.8. Falta dc educação e invesligação ambiental apropriodas

São vários os factorcs que dificultam o processo de estabelecimenio e desenvolvimcnio
da educação e investigação ambientais no pais. Esics factores são dc naturcza política,
estrutural e de implementação, a saber.
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a) a falta de uma política governamental de educação e invesligação ambientais que
norme, oriente e cstimule iniciativas à escala nacíonal, não obstante a Constituição do país
conter várias cláuStuJl.s d edicnd-- ?", cxestos irnbientais;
b) a herança cie um sistema iie ediucaço _ Q uo... u. ; . ;

amb.cniais, tcndo cm atenção as diversidadcs cuno-linguísicas do país.

O desequilíbrio entre a cidade e o capo em termos de ínfra-estruturas educacionais e de
investigação, a necessidade de uma revisão cumricular do sistema educativo, tendo como
finalidade fundamental fazer com que a abordagem dos assuntos do meio ambientc seja
tratada de forma mais consequente, a deficiente elou falia de preparação dos professores
durante a sua formação em alternativas ou abordagens didáticas de assuntos ambientais
são outros consutangimenios que mer=cem uma atenção especial.

Finalmente, os programas de desenvolvimcnto rural, normalmenie direccionados para a
mulher, são outro recurso importantc para a educação ambienma, não só porquc intenrcm
na base e na própria comunidade, mas sobretudo por estes se destinarem à mulher rural.

III. RECOMNENDAÇõES

3.1. PolítiIC Nacional do Meio Ambiente

A polftica nacional ambiental representa a base parm um dcenvolvimenio sustentávcl de
Moçambique, visando erradicar a pobreza e melhorar a qualidade de vida dos
moçambicanos e reduzír os danos sobr o meio ambiente.

3.1.1 Obktivos gr

O objectivo principal da Polftica Nacional do Ambiente de Moçambique é de assegurar
unm desenvolvimento sustentável do país, considerando as suas condições cspecificas.
auravés dc um compromisso aceitável e realístico ente o progresso sócio-económico c a
protecção do meio ambicntc.

Comn esta finalidade a política pncura:
* assegurar uma qualidade de vida adequada aos cidadãos:
* assegurar a gestão dos recursos naturais e do ambiente em geral, dc modo que
manienham a sua capacidade funcional e produtiva para as gceaçõcs presentes e futunrts.
* desenvolver uma consciência a=biental da população para possibiliw a participação
pública na gestão abiental;
* assegurar a integração de considerações ambientais na planificação sócio-económica;
* descentralizar para o nível local a planificação e a tomada dc decisões sobre o uso dos
recursos naturais;
* protcegr os eco-sistemas e os processos ecológicos essenciais;
* panicipar na procur de soluções para os prblemas ambientais a nível regional e
mundial.
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3.1.2. Princlgo

A Política Nacional do Ambiente scrá implemeniada de acordo com os princípios
,seguintes:

* o Homem é um componente irmnoiv :-, nocio 3fnbiente . o bhnefici:írio priici-:il d&

* o poluidor deve repor a qualidade do ambiente danificado elou pagar os custos.para a
prevenção e eliminação da poluição por ele causada;
* a participação pública na tomada de decisões com impactos anibientais deve ser
garanúda;
* as comunidades locais devem beneficiar na distribuição dos rendimentos provenientes
do uso racional dos recursos naturais;
* deve-sc reconhccer e valorizar o conhecimento tradicional das comunidades locais na
gestão ambiental.

3.1.3. As=ecos esp£cíficos

Aspectos institucionais

A instituição govemamental responsável pelos assuntos ambientais. a Comissão Nacional
do Meio Atibiente (CNA), tem como objectivos principais a coordenação das actividades
no domínio do meio ambiente e a promoção da gestão. preservação e uiilização racionais
dos recursos naturais do país. Para atingir estes objectivos toma-se nccessário assegurar
a integração dos aspectos ambientais no processo de planifica;ão e gestão do
desenvolvimento sócio-económico.

Contudo, estC papel da CNA ainda não se fez sentir devido, cssencialmentc. ao scu
atasado enquadramento na estrutura governamental, à insuficiente capacidade técnica
humana, aos constangimentos financeiros. à não definição clara das responsibilidades
sectoriais em relação à gestão ambiental e à não descentralização.

Por isso, deve-se reforçar a instituição existente e dolá-la de poderes compatíveis com
papel de planificação, supervisão e coordenação das actividades sócio-económicas. Deve-
se tambm proceder à descentralização e democr.atização da gestão dos recursos naturais
através do Programa de Reforma dos Orgãos Locais e outros programas similiares.
A políiica ambiental exige, por outro lado, que haja uma revisão e clarificação dos papéis
e funções de cada uma das estruturas envolvidas na gestão ambiental, de modo a sc
evitarem duplicações de esforços.

Aspectos legais

Existem no pais várias leis e regulamentos sectoriais que directa ou indirectamente
abordam a complexa questão ambiental. Estas leis e regulamentos foram elaborados de
acordo com as áreas de actuação de cada organismo do estado e para responder às
preocupações de então. Isto significa-que existem actualmente no pais várias áreas
ambientais não cobertas por nenhuma legislação. E importante referir igualmente que na
sua maioria estes instrumentos legais nunca foram submetidos a um processo de
actualização, o que, em alguns casos, os moma algo inadequado.
Neste contexto toma-se necessáirio e urgente a adopção de uma Lei-Quadro do Meio
Ambiente que aborde os aspectos ambientais no seu iodo e impulsione a elaboração e
aplicação de regulamentos específicos, tais como: avaliação do impacto ambiental,
padrões de qualidade ambiental, produtos tóxicos, desenvolvimento industrial, Ccntrc
outros.
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Integração dos aspectos ambientais na planificação súcio-económica

A sustentabilidade dos planos de desenvolvimenio pressupõe que eles, para além dos
critérios econ6micos e sociais, inrcgrcni tamhnén direcirizes referenles a !stectos
ambientais a serem respnitaóos não só nquandc Sz çS.: cO. ;pç. c nrs m:tni;m duruinac e
após a sua miteriali7n.-ço.

A educação ambienial dcscmpenha um papcl fund3mental.na criação e elevação da
sensibilidade dos cidadãos para o seu maior envolvimento na procura de soluç&es para os
problemas do meio ambiente.

Assim, uma política de educação ambiental para o país devc procurar
* proporcionar a educação ambiental a todos os níveis do sistem! educativo;
* elaborar programas específicos e alocar verbas especiais para o efeito;
* rever os métodos e práticas dc ensino usados nas instituições eficiais
encarregues de iniciaúvas para a educação ambiental.

Além das medidas directamenie relacionadas com a educação fomial, o governo irá
implementar programas dc educação não formal abrangendo não só as crianças cm idade
escolar, mas tambcm o público em geral e grupos específicos como associações
cmpresarias, comcrciais, mulheres, a juventude, pCSSOaS com poder de decisão e os
meios dc comunicação de massas.

Formação de profissionáis ambientais

O país necessita dc uma força dc trabalho fnexivel, adaptada e equipada de recursos
lécnicos e conhecimentos que o pcrmitam enfrentar os cada vez mais crescentes e
complexos problemas do meio ambiente e descnvolvimento.

Para isso, o Governo irã:
* formar e capacitar os rcursos humanos necessarios;
*esiabelecer um forurn mulidiscíplinar congregando várias tcndencias
académicas, científicas. insituiçõcs de invcsuigação. ONG s c ; ntras
personalidades, capaz de aconselhar e orientar os órgãos competenies na
implementaçio da política anbiental.

Investigação ambiental e banco dc dados

A investigação reveste-se dc impornãncia e utilidade fundamentais para a planifacação.
implementação e correcção atempada das actividades sócio-económicas em qualquer
processo de desenvolvimento.

Em Moçambique, a investigação anubiental merece uma atenção espccial. uma vez quc
esta se encontra pouco desenvolvida.

Nesta área o Govemo irá priarizar os seguintes aspectos:
* apeirechar os cenuos de investigação com mais e melhores recursos
humanos e financeiros;
* informar sobre e divulgar de forna maís sistemática os resultados das
investigações realizadas:
* melhorar o fluxo de informução inter-institucional;
* apoiar os trabalhos de investigação e de pcsquisa ambiental. at, avés de um banco
de dados contendo infornação organizada e sistenmaizada
* melhorar o fluxo dc informação com paíscs e organizações internacionais cm
particular comn os países da SADC.
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Monitorização ambiental

As recentes evidencias mostram que as actividadcs humanas tem estado a afectar a
qu. c ;'i r,zio .;; i. . v;,w^t <.-.lc:11t^, ,;;cl:.}l> inn:

econcn:o e o bem estar d:. população em gerAl irá n.ovocar m,is impactos negativos
*o `--!x;'i:o :nt,s4:ut^. D'W6, ; c -- t* :* c r,~ as ij:.:' :::^':iJo .:C

de iizs Ç ac.zpa!ar.;e:;o is., J;;r a.Ç. uS : . iiiS 0.
proccsso da monitorização permanente constitui um instrumcnto valioso para a gestão
ambiental.

Papel da mulher na gestão ambiental

A mulher constitui mais da metade da populaçao total, assim como mais da metade da
populaço economicamentd activa do pais.
Considerando a sua depend ncia directa em relação aos recursos naturais, devido a sua
responsabilidade para o sustento familiar, ela tem um intcrcssc óbvio em manter tais
recursos.
Contudo, na actualidade, a acção da mulher passou a tornar-se prejudicial ao equilíbrio
natural, transformando cm agente e, simultaneamente. vftima da sua própria acção,
devido ao cstado sócio-econónico do pais.
Por isso, a política ambiental deve dar uma atenção especial à mulher através dos
programas de gestão de recursos naturais, de educação ambieníal e outros programas
tendentes a facultar à mulher igualdade dc oportunidades.

Papel da comunidade na gestão ambiental

A susteniabilidadc da s:gCSo dos recursos naturais e do meio ambiente só poderá ser
eficaz atravds dc uma dirccta c activa participação das comunidadcs, valorizando c
utilizando as suas tradições e experiências. Assim sendo, o Governo deverá criar um
ambiente favorável. antes dc mais, através do conhecimento dos padrões de uso dos
rccursos, formas de gestão tradicional e hábitos de vida das comunidades. O Govcmo
deverá também cncorajar e reforçar a capacidade das comunidades cm conhecer e aplicar
os princípios c regras dc gcstão que orientam a sociedade cm geral, delegando-lhes poder
político e administrativo, assim como facilitando o estrcitamento da cooperação com as
cstruturas formais e informais.

Cooperação internacional

Os problemas ambientais não conhecem fronteiras entre países. Com efeito. probicmas
como a poluição das âguas e da atmosfcra, as secas, mudanças climálticas e muitos outros
cxigem semprc uma abordagcm conjunta devido ao seu carácter globais. Moçambique
reconhecc essc princípio e reafirma o seu compromisso na procura de soluções locais que
contribuam para a rcsolução destes grandes problemas intemacionais. I'ara esse rins.
csforços serão envidados no sentido de reforçar a troca de infonnações c investigação
bem como participar activamente em todos os evenios internacionais quc afeciam
Moçambique, considerando as suas responsabilidades especificas e dc acordo com as
suas capacidades.

3.2. Aspectos legais e institucionais -

Tomando em considcração os aspcctos anteriormente mencionados, torna-sc urgcnte a
revisão da lcgislação sectorial rclacionada a utilização dos recursos naturais c do meio
ambiente cm gcral existente em Mtoçambique. Neste scntido, um quadro lcgislativo
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abrangente e coeso definindo padrões e regras ambientais reconhecidas, que facilitem
uma boa gestão ambiental, deverá ser criado. As principais áreas a ser consideradas são
as seguintes:
* avaliação do impacto arnbientil:
* padrões dc qualidade e poluição am!çicrda;
* -esíão do resfduos tóxicos, domésticos, hoenit:inrc^ c !dustr12;

Asectos nstitucionais

Tomando em consideração os aspecios identificados como principais constrangimentos
de ordem institucional para uma correcta gestão ambiental, recomcnda-sc a adopção dos
seguintes passos:

- criação de uma instituição a nível central responsável pela gestão ambiental (incluindo os
recursos naturais como terra, água e recursos faunísticos), planificação económica e
planeamento físico. Essa instituição deverá estar dotadade capacidade Lícnica, financcira c
dc recursos materiais suficiente para desempenhar, adequadamente, as suas funções. Esta
instituição poderia ser uma alernatva à actual CNA;

-defnmição clara das responsibilidades e compctências de cada minisidrio e outros sectores
públicos no processo da gestão ambientai;

- ligação institucional rcforçada através do estabelecimento de unidades ambientais nos
depantamentos de planificação dos sectores, quc institucionaimente sirvam de cio de
ligação com a CNA;

- fonalecimenio da capacidade dos diferentes ministérios. c entidades públicas.
econónicas e comunitárias;

- cnação de um corpo, ao mais alto nível de governação, integrando dirigentes ao nível
central e provincial. acadEmicos, agentes económicos e representantes comuniíarios com
o objectivo dc direccíonar panicipatoriamente todas as politicas para o dcsenvolvimento
sustentáv ei:

- descentralização da gestão dos recursos naturais e do meio ambiente em geral par= os
níveis provincial, distrital e local, atravcs da criação de centros regionais e organistnos
provinciais e distritmis;

- reconhecimento das estruturas tradicionais das comunidades para a correcta gestão dos
recursos naturais e do meio ambiente em geral;

- rconhecer institucionalmente o papel fundamental da mulher na gestão dos recursos
naturais, promover a sua capacitação para melhor gerir os recursos c legalizar o seu
direito de posse.

3.3. Aspectos económicos e financeiros

- Impulsionar e corrccta gestão dos recursos naturais e do meio ambienic, numa base
sustcntável, através do estabelecimento de uma polítíca econômica de incentivos c
dcsincentivos.

* Promover e encorajar padrões de produção sustentáveis, cm todos os sectores
produtivos, incluindo métodos de conscrvação dos solos e água, agro-sílviculiura,
análise económica dos impactos ambientais das actividades produtivas (custo-bencfício>);
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- Adoptar o princípio de que "o poluidor paga", estabelecendo padrões de qualidadc
ambiental aceitáveis e reconhecidos pelos utilizadores dos recursos naturais, fazendo
reconvener os benefícios económicos daí resultantes em acções práticas que bencficiem a
população econornicarz:iti débil;

- Elevar, gradualmente, as taxas de presta-:o dos sc'v- 'r' 2-aos, ,cios governos

a base uibutária local;

- Orientar a assistência extema financeira nas acçõcs em prol da defesa do mcio
ambiente, estabelecendo critérios e princípios uniformnes para a intervenção na árca de
gestão ambiental.

3.4. Gestão e utilização dos recursos naturais nas zonas rurais

* Rever as disposiçõcs legais existentes e impulsionar a gestão comunitária dos recursos
naturais c do mcio ambiente cm gcral;

- Encorajar e facilitar o estabelecimeRto de estruturas comunitárias concebidas pelas
comunidades, para incentivar o espírito dc participação na tomada de decisõcs locais;

* Assegurar o reassentamento das popul3çõCs de acordo com os princípios dc
planeamento físico c em moldes panicipatórios, dotando-as, ao mesmo tempo, de
conhecimentos de gestão dos recursos naturais e meios de produção necessários:

. Reconhecendo o papel preponderante do secior familiar na gestão dos recursos naturais
e do meio ambientc, fortalecer e expandir a investigação, extensão e serviços dc apoio a
cste secior (incluindo infra-estruturas necessárias como estradas, comcrcialização
agrícola, água potável, etc.).

3.5. Gestão e utilização da cosia e dos recursos costeiros e marinhos

- Estabelecer instituições de apoio aos diferentes sectores de pcsca, investigação dos
recursos pesqueiros e desenvolver acções de fomição e extensão;

- Encorajar pesquisa e inventariação do estado dos eco-sistemas cosíeiros e marinhos
com vista ao estabelecimento de necanismos par a sua mnelhor gestão;

- Reactualizar a demarcação e definição dos parques marinhos existentes e calegoTizar
novas áreas em função dos objectivos gerais definidos para a conservação dos recursos e
preparar tecnica e cientificamente o pessoal encarregue pela gestão e fiscalização dessas
áreas;

- Determinar as causas concretas dos fenómenos erosivos na costa e propor medidas
preventivas e correctivas;

- Criar mecanismos apropriados para identificar, monitorizar e fiscalizar a poluição
costcira e marinha, incluindo uma definição clara das competências das autoridades
responsávcis pela gestão cosieira e marinha.



3.6. Gestão ambiental urbana

- ?rep=,- ur .•Políiúa lNacional de De,s1c.nolvimnni vrL;ino Stw:;.J\.. :
clara definição das competênrias das instiuiçõ^s ao níviC cenu-al ç Ic:ah:

~~~- Tfrrgco.- ; c-?-:^idacs 'fç^ ~n ;:--- . :; i-; 

- Capacitar as comunidades suburbanas para a sua panicipação activa na gcstãio urbana;

- Fomentar o desenvolvimento dos centros urbanos de pequeno e médio ponc na área de
influéncia da Cidade de Maputo c nos corredores da Beira e de Nacala.

3.7. Educação ambienlal, treinamento e investigação

- Estabelecer c desenvolver uma Política Nacional dc Educação e Investigação
Ambientais e que cstimulc a participação e o envolvimento de outras forças da sociedade;

- Proceder à revisão curricular dos difeientcs planos dc estudo com vista à integração
sistemática dos 3specios ambientais nos programas escolares do ensino foriial;

- Pro=ovct e incentivar progamas dc educação ambiental destínados a toda a sociedade e
a grupos professionais específicos (agentes económicos. professionais da comunicação
social, autoridades tradicionais) privilegiando a sua paricipação acliva:

- Privilegiar o ircino e a capacitação dos recursos humanos afectados às instituições dc
formação e investigação em maméria arnbicntal, aproveitando e gcncralizando, sempre qlue
possf el, o conhccimcnto tradicional.

IV. PRIORIDADES E PLANO DE ACÇÕES

4.1. Aspectos políticos, ;nstitucionais, legais, económicos e finaniceiros

£unio prm7

O processo de rmconstrução do País irã produzir, possivelmente. grandes ccitos sobre o
ambiente a cuno. nmêdio e longo prazos.

Assim, durantc CsIe período as principais actividades neswc pcríodo sao:

a) abordar os principais problemas ambientais da reconstrução;
b) travar a degradação ambiental nas árcas urbanas e sobrepovoadas;
c) ligar o PNGA ao proccsso de tomada dc decisies já estabelecido;
d) preparar uma Lei do Ambiente;
c) definir critérios e directrizes para a Avaliação do Impacto Ambiential
f recolher e compilar os dados existentes e disponíveis a fim de produzir c aprcscntar
informação para a gestão ambiental;
g) clarificar o papel da CNA na gestão dos recursos e controle dc poluição;
h) apoiar a tansferência da capacidade de gestão ambiental (rccursos humanos c
financeiros) para os nfvcis locais (provfncia/distrito);
i) reconhecer e facilitar a paricipação das comunidades locais na gesião dos recursos
naturais;
j) promover a paticipação da mulhicr na gestão ambiental;



k) promover através dos ninistérios relevantes, métodos e orientaçôcs visando a
introdução gradual de incenuvos/desincentivos para a gestão ambiental eficaz (preços
económicos, impostos sobre as rendas, medidas legais etc.), e monitorar o progresso
neste campo;
I, tescnv1vci, junLatnmtflt com o MAinistério dc Educaçã`o, acçõÇC quz vi:, mU;12
abDrd2-em mr3is sistemáiica de aspectos ambicntais nos sisicm:,s dck educação foiirnai;
M'.*: eriXr Ut nIlr'ro cic coordcer.çz.o dcs d o,n--ns paca o anbir:,i c.;z t,:aniz ou
*S c-r.'--" w; s>^*rio pr:v.. o~ "cf:rA ri: t^! cn:t':ix' ^' ,^:~,

y WSt soiWC_ e .UO. .i suncionar Um Si.lcr:ca Cí jaz tdC cooper3çc incr.-Scctorial para a
gestão ambiemal;
o) manter os laços existentes com os foruns intemacionais ligados ao ambiente e cumprir
as obrigações estabelecidas nas convenções aceites por Moçambique;
p) reforçar as instituições, tanto na CNA como nas instituições sectoriais;
q) identificar e promover formas insútucionais e metodologias quc conduzam a uma
efectiva descentralização das responsabilidades e iniciativas - para os governos locais, as
comunidades e os organismos não governamentais;
r) inicíar campanhas de consciencialização pública;
s) estudo e catalogação da informação existente, da actual capacidade dc proccessamento
de dados, das necessidades prioritãrios do País, bem como um seminário sobre a
produção e utilização da infomiação awnbiental;
t) redimensionar e melhorar a qualidade do secretariado do PiNGA habilitando-o a
produzir informação de nível nacional para os órgãos de decisão, a claborar um atlas
nacional sobrc a sicuação doamnbienie, bem corno uma base de dados de tipo "Sisiemas
de Informação Gcográficos (GIS)" em pequena escala (1:1 000 000).
u) promover a preparação de um programa de trabalhos, que abarque as actividades
coordenadas dos sectores e agcncias especializadas, visando responder às necessidades
dos umentes, incluindo pequcnos inquéritos c maicrial infonnativo. Esta produção incluiria
um mapa digital básico dc pequcna escala (1:1 000 000) para Nloçambique
(DINAGECA). uma classificação actualizada dc cobenura de tereno (CENACARTA) e
Ievantamentos sobrc as principais árcas urbanas (PROLJHABITAR).

As poliucas ambicniais de longo prazo são:

a) implementar c monitorar a gestão de recursos naturais duna fonra sustentável, através
dos sectores relevantes e das orgãosc comunidades locais;
b) efectuar o controle da poluição utilizando procedimenios legais, medidas financeiras e
mults;
e) supcrvisar as Avaliações dos Impactos Ambieniais;
d) implementar cm pleno, auavés dos sectores, preços económicos e a tributação das
rendas;
c) reforçar ainda nuis a execução dos dircitos dc uso.dos recursos pelas populações
locais, através da delegação contínua da gestão ambiental;
1) iniciarfimplementar inquéritos sobre os recursos naturaiske a situação ambiental para
rmlhorar a informação pam a gcstão ambiental;
g) iniciar a contabilização e trabalhos orçamentais relativos ao ambientc, ligados às contas
c orçamentos nacionais;
h) criar um Ministério de Planificação e Ambiente, com fundos adequados, o qual
integrará a CNP, a CNA c o INPF.
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4.2. Gestão e utilização dos recursos naturais nas zonas rurais

Cuno prazo

a) dar início a .implemeniação de projectos pilotos na gesto conmuni:;i;L dos re:curso
naturais;

c) apoiar os direitos do sector familiar no geral e cspecificamente aos regressados para a
posse das suas terras tradicionais. Garantir que a cm relação aos direitos aos recursos
das árcas comunitárias é tomada a devida consideração;
d) recuperação do gennoplasma da vegctação indígena, sobretudo onde ele corre riscos
de se perder,
c) criar um sistena intcgrado dc investigação e se-viços de apoio que reconjcçam a
utilização múltipla da natureza para o desenvolvimeno do sector familiar;
n fazer das pesquisas sobre albernativas para as praticas agricolas dc cone e queimadas
uma prioridade;
g) rstabelecer e expandir a rede de conmcrcialização rural e reabrir as estradas com o
objectivo de oferecer ao sector familiar oportunidades para obterem preços miaximos para
os seus produtos;
h) dar coniinuidade ao descnvolvimento dc abasiccimnito de água potável nas áreias
rurais.dando maior cnfasc no cnvolvimcnio das comunidades tanio na instalação como na
mnanutenção dos sistcmas;
i) rstabelcèimento das nmedidas de protecção, especialmente contra 3 caça funiva. nas
áreas protegidis;
j) criar um sistcma atJVas do qual as liccnças para o corte de lenha e produção de carvao
é bascada nas disponibilidades de uma biomussa susientável;
k) aumeniar as capacidades dos fiscais florestais:
1) investigar sobre o inicrmenio da biomassa das florestas indigenas e t3nibcmn sobre
técnicas de gestão das mesmas florestas.
m) iniciar o uso do sistema das concessões, com a inclusão do critcrio da gestão do meio
ambiente incluido, comno condição para garamnir as licenças para o cone de madciras:
n) investigar os stocks exisientes de pesticidas c fazer o mancio dos mesmos:
o) intuoduzir exigências legais e criar capacidades dc avaliaç.4o do impacto ainbiental nas
maiores barragens. indústrias, esquenas de rega. plantações. estradas. condutas de
transpones tcl;
p) modificar a gestão das barragens tomando cm consideração aspecctos ambientais a
jusanic, a mnontante c nas árcas dc inundação das albufeiras.

Méldio prazn

a) modificar as políticas e Icis relacionadas com a utilização dos recursos naturis pel;a
comunidade. especificanmnic os casos ligados a dircitos sobre árvores. animais bravios.
e ierra comunitária:
b) criar estruturas mrconhecidas pela comunidade através do qual o Governo po»de atribuir
.responsabilidades e colher benefícios przovenienes dos recursos naturais;
c) introduzir mudanças na lei para reconhecer os direitos da comunidade sobre as terras
comuniLíias;
d) introduzir o registo oficial das terras nas zonas sobre alta pressão;
i) prosseguir-se com a investigação orientada para a sustentabilidade dos sistemias dc
produção do sector famniliar,
j) iniciar-se a divulgação dos resultados da investigação através das redes dc extenção
para encorajar uma agricultura do sector familiar sustcntávcl;
k) cxpandir a educação sanitária nas áreas rurais combinada com a introdução de
programas sanitários de baixo cusio;
1) aumentar o envolvimllento das comunidades na obtenção dos bencfícios das áreas
protegidas:
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nm) aumentar substancialmenie os impostos de cortc dc lenha, carvão c madeiras para as
florestas não geridas. Perrnitir quc as receitas dos cones sejam dirigidas directamcnte às
comunidades que gerem a floresta Õbcdccendo a princípios dc sustentabilidade;
n) continuação da pesquisa no aumento da biomassa e gestão sustentável das florestas
indígenas;
o) continuar a criar capacidades de avaliação do impacto ambiental;

~~- \ } - - . . ^~ *-. . . .. - .- t,

Longo prazo

a) continuar a criar, acompanhar c modificar as lcis nccssárias, politicas e programlias da
.gcstão comunitária;
b) rever a expcriência da gcstão comunitária e se fôr apropriado aumentar as áreas sob a
gestão comunitária;
c) criar um fundo dc receitas de Turismo para apoiar financciramenc a gcstão das áreas
protegidas, para se investiguem os recursos acessíveis c sc desenvolvam acçõcs dc
formnação e extensão.

Considera-se que ossas zonas poderão ser:
a) zonas do economia estável ondc já existcm infra-estruturas básicas; as cidades costeiras
e zonas peinféricas como !Siaputo. Bcira. Quclimanc, Nacala-llha de NMoambique e
Permba-lbo-Mocímboa da Praia;
b) zonas dc recursos cxplordveis dc alto valor comercial onde será rent;ivel mlontar
infriestrutu?as. como Inhambane-Vilanculos-lnhassoro. Nova Mambone-Chiloanc e
lcbane-Mloma-Angochc;
c) zonas onde seriam realizados projectos iniegrados de desenvolvinienlo rural onde seri:
possfvel montar infra-estruturas de apoio à produção.

4.3. Geslao e utilização da costa e dos recursos costeiros e miarihlious

C uno n z

a) estbeilecimcnto dc instituiçõcs de apoio local, investigação dos recurbos acessíveis e
desenvolvimcnto de acções dc fomrução e extensão;
b) existência de rmcursos cxploráveis cm grandes conccntrações ou de alto valor
comercial;
c) aumento do poder de compra da população;
d) existãncia dc infra-estruturas de apoio;
c) aprovisionarmcnio em meios e factores de produção;
f) existência de condições favoráveis de crédito c dcsenvolvinmcnto institucional;
g) melhoria da investigação de recursos e desenvolvimento de moidelos bio-econõníicos,
par3 tomada dc decisões sobre a gestão das pcscarias;
h) melhoria da administração pesqucira;
i) desenvolvinmeno de acções de formação para substituição da assistência tícnica
cstrangeira;
j) prosseguir com o processo dc reestruturação das empresas públicas e melhoria do
sistemna de inspecção e fiscalização;
k) elaboração de uma proposta de bcncfícios fiscais c financeiros para os investidores
nesta área e a continuação do projecio piloto da Costa do Sol;
1) esabelcçimenio dc novos parques marinhos c respectivo trcino de pcssoal cm
planificação e gestão dcsta área;
m) estabelecimento dc áreas protegidas dc mangal e desenvolvimento dc planos dc gestão
das mesnms;
n) identificação das =ias de mangal prioritárias dcgradadas com vista a sua rcupcraçSo;
o) descnvolver um programa extcnsivo de consciencialização sobre a imponãncia do
mangal dirigido para o pessoal decisor. gesiores c utilizadorcs:
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p) definir claramenie as instituições responsáveis pelos mrangais.
q) colocação de sinais que orieniem os utentes no uso das zonas de praias;
r) estabelecimento dc uma taxa mínima para a protecção do meio ambienie a ser pag-a
pelas unidades económicas que operam em Iocais sensíveis:
s) estudo da poluição marinha ao nívcl nacional para produção de informação de base,
nomeadamente fontes de poluição, níveis actuais de poluição, monitoranientn regular,

am,n*r fl %n~~~~mnjr ,fl,'r','~~~Ç' e. nr.~~~~" ru' n fls.r,''. ' '< ; ' '' .' ' o 

. ti.. s t ' I; LJ* % ' J, ¼ ~

u) ratificação dc convenções inicrnacionais relevantes para a protecção do amnbiente
marinho e costeiro, por exemplo, a Convenção dos Mares Regionais e outras convenções
internacionais da Organização \arítima Internacional (INMO).

NIffio nrazo

a) fornação de especialistas moçambicanos;
b) monitorização de projectos de investimento:
c) criação dc condiçõcs para-o desenvolvímenio de projectos dc aquaculiurJ de pequeia
escala, em volia dos grandcs projccios.
d) desenvolver uma base de dados sobre a cxtensão do recurso de niang3a. p3Mr sua
utilização na planificação nacional;
c) cstabelecimento de uma politica de gestão das ervas marinhas. inventariação da sua
cxtensão, estado c ecologia e definição dc métodos específicos para a sua investigação.
f) dcsenvolvimento dc uma política e programas de gestão dc corais, iniciamienle para os
lugares pildtos:
g) capacitação das autoridades locais cm matêrias ambicntais no sentido dc dominarceim os
seus aspectos ciementares c assim poderenm sc pronunciar sobre a implantação dc
projecios turísticos e controlar a sua cxecução;
h) criar condições para que os ponos nacionais em panicular os de Mapuio, Beira e
Nacala ienham facilidades para rccebcr resíduos provenienics de navios que cscalam ou
atracam nesses ponos;
i) criar condições para que os resíduos domésticos e industriais cm espcei;al das cidades
de 13aputo e Beira sejasn tratados antes da descarga no mar ou garintir (ue os pontos
desCarga pemitani a diluição desejada com igua do nar,
j) submeter todos os projectos de desenvolvimento na costa e no nm;ar a umn e-studo
rigoroso do impacio ambienml anies da sua cxccução;
k) mapeamnieno de habit3ts crticos ao longo da costa e estabelecincnio dc medidas dc
protecção imeicdiata cm casos de emergência (implementação do plano nacional dc
contingência para o controlo de denrmanentos de hidrocarbonctos);
1) preparr c implementar um plano nacional de contingcncia para controlo de
derrarnmento de produtos químicos tóxicos (depois da entrada em funcionamentio do
recém preparado plano de conmingcncia para hidrocarboncios).

Longo pMrz

a) desenvolver. independentemcnen ou integrado num plano geral, um P>lano -Nacional de
Gestão dos Recursos dc Mangal;

4.4. Geslão ambiental urbana

Ctmno pzow-

a) criação dc condições para quc os govemos e comunidades locais possain efectivamente
decidir sobre as prioridades e nmodalidadcs dc prescrvação do seu próprio liCiio alimbiente
b) altcrações profundas dos processos dc gestão urbana e de goveniUção ao nível lc'al
incluindo profissionalização do scu funcionamenio e a sua delocratização;
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c) mobilização dos sistemas informais de organização da população (autoridades
tradicionais, ONG s locais, organizações rcligiosas e associações cívicas) e a sua
paricipação nos processos de gestão urbana e governação local;
dY preparação do onndro institucion?! e le21 ldos novor nitnicíi'ot:
c) capacitação dos CEC s para poerenm comprir-com o seu novo pap:i no ánibito do
PPROL;

c -cri.çko do Ccri;:o R cnii cm NC1m1,7 MCi;i.i na gtSi míbie!;tai u , P:!r.

Ecologicamente Sustentável, com prioridade para a fonmulação dc unia estratégia de
gestão de resíduos industrnais, zoncamento industrial, criação de uma capacidade pW3 a
avaliação dos impactos das actividades industriais e o estabelecinento de padrões dc
poluição indusuial e seus mecanismos de fiscalização.

Nlédio p=r7o

a) cstabelecimento de conscnso sobre a institucionalização da gestão ambiental urbana ao
nível central, tendo comno referencia proposías já exisientes como:
* fusão da CNA com a Comissão Nacional de Plano e o INPF num Mínistério de
Planificação e Ambicntc;
* fusão, apenas, da CNA e do INPt;
* enquadraZmento tanto da CNA como do lNPF no .Ministério de Administração Estatal.
b) início dc actividades pilotos c cxperimentais nas cidades c vilas si[uadas na área de
influência do PRU c do PROL.

A longo prazo deve-se comçcar a integrar as actividades e projcctos dc planeamento
urbano no proccsso de plancamnento regional. capacitando os governos provinciais para o
cfeito.

4.5. Educação ambienlal, Ireinamento e investigação

a) coordenação das actividades de educação. treinamento c. investi-tação em matéria
ambiental;
b) cstabelccimenio de um forum nmultidisciplinar reflectindo várias tendéncias académicas.
científicas, instituiçõcs dc investigação, ONG's e ouiras personalidadcs. capaz de
aconsclhar c orientar os órgãos competen[cs na fonra de implementação dc unia tal
política ambibcnal:
c) criação de unia rdc de tmbalho a nível nacional, rgional c intemacional;
d) treinarnento e a capacitação dos rmcursos humanos com vista a clcvar as capacidades
institucionais;
c) cstabelecimenio de programas de educação sobre o meio ambiente destinados ao
público em geral e a grupos cspecíficos da sociedade;
F) aproveitamento e generalização do conhecimento tradicional (popular/comuniuirio)>
g) valorizar o conhecimenio radicional e realidades cilturais em educação ambiental;
h) promoção da cducação ambiental prática dirigida à resolução imediata de problenus;
i) realização de cursos de aperfciçoamento dos professores cm exercício;
i) difusão de programas de consciencialização pública;
k) trcinamcnto dos profissionais de comunicação social.

Mltdio pra7o

a) procedcr à revisão curricular dos difcrentes planos de esludo nos diferentes nívcis de
ensino com vista a uma iniegração dc questões ambicntais em todas as disciplinas:
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b) integrar educação ambiental e desenvolvimento;
c) divulgação dos resultados das investigações junio das comunidades;
d) rcalização de programas de cducação ambicnial para 2 mulher umral;
c) formulação dc prioridades e de intcrcârmbio sistemático para a pesquisa ambiental.

LonQo prazo

Z1l15lO CoM$ vist ai u;nai inizgragSo d. questões anoiei;ais em 1xiasasa dixcipli;zas.
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1. INTRODUÇÃO

Após vários anos de íncertcza e instabilidade económica e polílica, a República de
Moçambique enfrenta hoje profundas e rápidas transformações, das quais há a dislinguir
n"?5trO f* h-^roscomplexos e simultânzos:

população refugiada e deslocada;
ii. uansição de um Governo uni-partidário para o pluralismo, com as

primeiras eleiçõcs multi-partidcrias previstas p=a Outubro de 1994;
iii. cransição de uma econonia ccntralizada para uma cnonomia de mercado;
iv. transição de um estado centralizado para um sistema de governação

descentralizado e panicipat6rio.

Ao mesmo tempo, estio em curso grandes refornas institucionais, definições de novas
polfticas sectoriais e a implemeniação de um rigoroso Programa de Ajustamento Estrtiural
com extensos impactos nas condições sociais e económicas do país.

Contudo, todas estas refornas e transformações não estão inscridas num processo
gradual, nem hannonioso. O Programa Nacional dc Gestão Ambiental (PNGA), incluindo
a Política Nacional do Ambiente, deve contribuir para melhor direccionar este processo de
foraT que seja o primeiro passo para um futuro desenvolvimento sustentável.

I1. PRINCIPAIS ASSUNTOS E PROBLEMAS

2.1. POLTiCOÇ-ECONóMICOS

Como forma de dar melhor cumprimen[o aos fenómenos acima rcfcridos, o Govemo de
Moçambique preparou um Plano dc Reconstrução Nacional. Trata-se de um plano rolantc
de tres anós que visa revitalizar a vida social e económica no período imediato pós-guerra.
O plano preve duas fases:

i. &rés anos de reassentamenio e rminiegração (1994-97);
ii. um pernodo mais longo de reconstrução e desenvolvimento.

As perspectivas de progresso e do resultado da execução do plano variarão de província
para província, consoanie os prejuízos causados pela guerra e as dimensões dos
problemas e necessidades específicos. As prioridades do plano são:

i. rstabelecer a agricultura e a pecuária:
ii. rabilitr o comércio local.
iii. reabrir e reabilitar as estradas;
iv. abastecimento de água;
v. serviços de saúde básicos;
vi. educação;
vii. reforçar a adminisração local;
viii. promover iniciativas «eonómicas e o emprego locais.

As principais polfticas macro-económicas de Moçaambique figuram no plano dc
Reconstrução Nacional, no Plano Trienal de Investimnentos Públicos, no Pl'ano Financeiro
Trienal e nos vários documentos preparados para as reuniões do Grupo Consullivo do
Clube de Paris.

As políicas que terão um impacto na elaboração da política ambientaJ são:
i. concentração dos esforços no reasseniumento da população a cuto prazo

<2-3 anos);
i!. cumprimento das polísicas financeiras restritivas no âmbito da Políiica de

Ajustamento Estrutural;
iii. redução do envolvimenio do Estado no sctor produfivo;



iv. intervenção do Estado apenas nos serviços básicos, na construção e
manutenção de infra-estruturas e na administraçao pública;

v, transformação da produção agrícola de pcqucna escala nunm scector
prioritário para a alimentação do país e dc exportação (cajú e algodão);

vi. encomjamento do investimento estrangeiro no desenvolvimento Ec
actividadcs acrfcolas, exlomr;aÇRC mineira, prrd!!ç:o c^t efr,r?r'. ̂ - ;-

- .~~~~ ~~V
viii. promoção do cnvolvimento mais amplo dc cntidades não-governamentais

no processo de desenvolvimenio;
ix. canalização de maior apoio dos doadores para o orçamento de

funcionamento do Estado, e não apenas para o orçameniode investimento

2.2. AMBIENTAIS

A República de Moçambique beneficia dc abundantes e valiosos recursos naturais, como
terra arável, florestas, águas interiores, recursos minerais e marinhos. A guerra que
recentemente terminou proporcionou ao ambiente, cm algumas áreas, um período dc
pousio que permitiu uma considerável regeneração da vegetação natural. Em contrapanida,
Outras áreas sofreram uma degradação ambiental acelerada, daí que os problemas
ambientais sejam mais graves nas áreas urbanas, nos corredores de transpone e em cenas
zonas costeiras onde a população está concentrada. Estes problemas estão directamentc
relacionados com a pobreza da população. Com a melhoria da situação de segurança,
como resultado do Acordo Geral de Paz, os problemas ambientais reduzir-sc-ão. ait ceno
ponto, enquanto outrds irão surgindo.

A maioria da população moçambicana é camponesa e o sector familiar é o maior
contribuinte para o Produto Nacional Bruto (PNB). Contudo, o secior familiar subsiste.
geralmente, da agriculiura itinerante e na colheita natural dc recursos pcsqueiros, fauna
bravia e produtos florestais naturais. Apesar .da disponibilidadc de terra arável ser
suficiente ao nível nacional, verifica-se uma pressão sobre a teram na zona sul do país. cm
volta das cidades e ao longo dos corredores de transpone. Desta pressão resultam cunos
períodos dc pousio, redução e degradaçãb das tenras comuns e degradação dos solos. A
situação é agravada pelo cone descontrolido de árvores para lenha e produção dc carvão
vegetal para os centros urbanos.

Durante a guerra alguns habitais recuperaram, cnquanto outros degradaram devido ao
aumento da pressão da população deslocada sobre a base de recursos naturais. A caça
descontrolada dos grandes mamfferos causou uma redução substancial dos seus números;
a construção de barragens e a falta de gestão adequada de sistemas de irrigação causam a
salinização dos solos e a intrusão salina em algumas ieas. O consangimento principal da
introdução de um desenvolvimento sustentável nas zonas ruris é a falta de um sistema dc
gestão dos recursos naturais pelas comunidades locais. Não há.uma estrutura que tem a
competéncia e a expe«iencia adequada dc lidar com as comunidades.

A faixa costeira moçambicana caracteriza-se por albergar grandcs 'oncentraçõ.c.
populacionais, o que faz dela um palco de realização de uma vasta gama de actividades
económicas. Em alguns ponios do país os recursos costeiros encontram-se sob forie
pressão devido à procura, cada vez maior, por panr da população de meios que satisfaçam
as suas necessidades básicas (alimentos, lenha e materiais de construção).

O superpovoamento, a ocupação informal dos terrenos em áreas sensíveis e a exploração
descontrolada dc mangais conduzem ao esgotamento dos recursos piscfcolas e uma falta
da protecção da linha costeira contra a erosão do mar. A exploração desenfreada dos
recursos florestais resulta num agravamento da erosão e a gradual redução da
biodiversidade, paniculannente da fauna bravia.



:. .n., ,~ ç -... ,'.WsW,. .. ;; LL... u;; .veo u U;;as ctrgas pi4gosas, o
desenvolvimento da agricultura, bem como a expansão dos centros urbanos e a respeciiva
base industrial, terão uma influência considerável na qualidade dos eco-sistemas, recursos
marinhos, costeiros e n:a suia can?cidade de dcnr7ro\n^r o

sua rrca cc in.ucncia dii=cca, ou seja, os corredores de Maputo, Beira c Nacala. A
situação de guerra resultou num elevado fluxo da população das zonas rurais para as
cidades e vilas de modo que, actualmente, sejam de 3 a 10 vezes maiores do que aquando
da sua concepção e construção. Este facto contribui para uma fone degradação do
ambiente urbano, incluindo a deterioração das condições sanitárias, poluição das águas
superficias e subterrâneas, erosão dos solos, deflorestamnento e outros riscos ambientais.

111. CONSTRANGIM ENTOS

3.1. GERAIS

Na gestão ambiental em Moçambique destacam-se os seguintes constrangimentos
principais:

i. fala de recursos financeiros e humanos;
ii. tomada de decisões prcipitadas devido a necessidades imediatas a

satisfazer no ãmbito do PRN, sem qualquer coordenação intersectorial ncm
enquadramento polítco;

iii. fraca capacidade institucional. legal e política.

Esses constrangimentos não se referem apenas à gestão ambiental. Eles são. uma
caracterfstica geral na sociedade moçambicana e pressionam todos os agentes envolvidos
no processo de reconstrução. Como consequência. os impactos a longo prazo das actuais
alterações turbulentas da sociedade não são calculados, incluindo os impactos ambientais.
Neste contexto, o máximo que o PNGA pode fazer e direccionar o processo de tansição
na base das experiéncias existentes (dentro e for do país), dos conceitos básicos do
ambiente, do bom senso e privilegiando o envolvimento das comunidades locais, em
especial as mulheres e apostando, decididarmente, numa educação ambiental forte.

3.2. POLÍTICOS. SOCIAIS E ECONóÓMICOS

De entre os factores políticos, sociais e económicos limitantes à definição das poltica-..
ambientais em Moçambique, destacam-sc os seguintes:

i. cerca de 60% da população moçarnbicana vive na pobreza absoluta;
ii. 25% da população (cerca de 4 milhões de pcssoas) é deslocada ou

refugiada e necessita de reassentamento, incluindo a disponibilização de
infra-estruturas e serviços básicos:

iii. 120 000 soldados do Govemo e combatentes da Renamo estão a ser
desmobilizados;

iv. a destruição física é enorme: meude da infra-estrutura agricola foi
destruida; 80% do gado desapareceu; 30% das estradas c intransitável, 4<l'e
das lojas foi dcstruida; 40% das instalações sanitárias nas zonas rurais ficou
inopcacional; 50% das escolas rwais não funciona; o acesso a metade das
capitais distritais é difícil, devido a minas e ao mau estado das csutadas e
pontes;

v. falta crónica de rmcursos humanos qualificados; o aparelho-de Estado nãio
dispõc de nmcios suficienics para criar condiçõcs de trabalho quc possamr
atrair e/ou reter os quadros formados, muitos dos quais preferei trabaulhar
no sector privado e nas agcncias de desenvolvimento e ONG's nacionais e



ntemacionais, onde chegam a receber salários 10 vezes superiores aos do
apan lho do Estado;

vi. dados e informação quanutativos e qualitativos sobre o estado do ambicntc
são limitados devido à falia de acesso ao campo durante a guerra, carência
de t6cnicos e falta dc recursos; a inform--an eyte p<ea i

IV. RECOMENDAÇÕES E PRIORIDADES DE ACÇÃO

4.1. GERAIS

O conccito de basc do PNGA é o de que um desenvolvimento ecologicamente sustentável
é mais rentável em termos económicos. Ponanto, a gestão ambiental não deve ser
considerada mais um peso sobre os escassos recursos do aparelho do Estado. Antes pelo
contrário, ela é um princípio orientador, com a função de direccionar o desenvolvimento
do pais, de modo que ele seja sustentLvel. isto é, que o crescimento económico não seja
minado por uma degradação correspondente dos recursos naturais, o que implicaria
elevados custos de reposição do ambiente elou a destruição irreversível dospolenciais
económicos.

Neste contexto. a questio de fundo para o PNGA é a sua compatibilização realística com
as principais metas do desenvolvimento político, económico e social durante a fase dc
transição. Nesta fase será estudado o papel que- a CNA deve e pode desempenhar no
futuro e qual seria a função do PNGA. o seu instrumento principal ao longo prazo,
(funções consultativas versus funções cxccutivas, no que respeita à gestão dos recursos
naturais e ao controle da poluição) e para realizar as tarefas que lhe são cometidas
considerando as ligações de desenvolvimento institucional.

O Governo identificou o dcsenvolvimento do sector rural como o principal meio de aliviar
a pobreza, proporcionar o emprego e melhorar a segurança alimentar no futuro próxiím.
Dai que a gestão do ambienie rural deve constituir a primeira prioridade no PNGA. Outras
áreas prioritárias são a protecção da zona costeira, a gestão ambiental urbana e a educação
ambiental.

Urma imponante questão ambiental à qual não se prestou ainda a devida atenção é o
impacto potencial dos grandes investimentos privados no futuro. Há bastante interesse
estrangeiro em investir, panicularmente no tiunsmo e na agricultura de larga escala. Estes
empreendimentos poderão ter um grande impacto físico e ambiental. que o PNGA dcvc
tomar em conta.

4. 1. 1. Ao nfvcl decisório

Para se poderem intcgrar os aspcctos ambientais nos planos de desenvolvimento nacional,
o PNGA tem que estar totalmente integrado nos actuais processos de planificação
nacional. Todos os projectos de desenvolvimento no âmbito do Projecto de Reconstrução
Nacional são analisados e aprovados pela Comissão Nacional do Plano (CNP) e
enquadrados no Plano Trienal de Investimento Público (PTIP), que tem um carãctcr
rolante.

Este plano inclui os investimentos e alguns custos correntes ligados aos projectos. Os
principais critérios utilizados para a selecção dos projecios são de carácter económico e
social. A CNP não faz avaliações ambienais globais embora estas estejam indirectamente
includi;as nalguns projectos sectoriais. Fazendo-se uma ligação formal entre o PNGA c o
PTIP, poderão introduzir-se directrizes para a integração dos aspectos ambientais na
preparação dos projecios. Os projectos, particularmente scnsíveis do ponto de vista
amnbiental, poderio receber uma atenção espccial, e poder-se-ão seleccionar projectos que



ilustrà,râo 'modelos dc boas priticas` dc restão ambiental. Esta integração com o PTIP
clevará iambém a importáncia da gcstão ambiental em Moçambique, fornecerá as
directrizes necessárias aos exccubores do PNGA e constituirá a primeira fasc de uma
integração mais fomial do ambiente na economia em Moçambique.

A CNA está já reprcscntada no Conselho Técnico Consultivo do Centro de Promoção dc
Investimentos (CP) e a Lei dos Investimentos fornece a base lericl nr=r as Avaliações de

. . ~ .. .. .; .- .

investimento privado.

4.1.2. Ao nível das comunidades locais

A gestão dos recursos naturais só poderá ser sustentável se contar com a participação
activa das comunidades e as suas tradições e experiências. O Governo deveria reforçar
este processo, criando um ambiente favorável. em particular reconhecendo as sociedades
de basc e as suas tradições. delegando poder político e financeiro às autoridades locais,
facilitando uma cooperação estreita entre as estruturas formais e informais, fornecendo
cuidados de saúde primários e educação, melhorando as vias de acesso e facilitando o
acesso ao crédito dos pequenos produtores e cmprcsários.

As mulheres são panicularmente indicadas para promover a preocupação sobre o ambientc
na gestão dos recursos naturais. Este capital humano deverá ser amplamente explorado
numa política nacional do ambiente, através da avaliação das suas capacidades e de
progranas de formnaço dirigidos especificamente a elas, fornecendo-lhes os recursos para
o desenvolvimento, garantindo-lhes segurança de posse de terra e controle sobm os seus
recursos.

4.1.3.-Ao nível da formado

A primeira pioridadc na fomação ambiental deverí incidir nos progamas de educação
formal, e a segunda na consetencializo das comunidades dc base. A educão sica e a
elevação da consciência deverão concentrar-se na planificação familiar, higiene,
ancamento c cm como melhra o ambientc do~nsdco com máwdos simples e aravés de

pequenas mudanças de comportamento. A CNA e o Minist6rio de Educaço deverão
ntroduzir nos programas escolares do sistema formal componentes ambientais

apropriadas. Os programas de consciencializaço devem dirigir-se panicularmente às
mulheres por sercm elas tradicional=ente as responsáveis pelo cuidado do ambiente
domnstico, e devem scr promovidos por ONG's e estruturas locais dos ministérios
relcvantes.

4.2. DESENVOLVIMENTO INS1TFUCIONAL

4.2.1. Ai~os gris

Dada a fra capacidade instucional e lnifissoaal, um quadr institucional para a
gesão ambiental deverá apresentar as seguntes ar cas:

i. trabalhar atzvés dos ministriios existentes, agancias especializadas, dos
prgramas e instrumentos de gestão existentes capacitando-os, c sempre
que possível, adaptando-os às exigencias ambientais;

ií. clarificar os papéis c funções destas estruturas, dc modo a evitarduplicação
e conflitos dando-lhes, no entanto, uma flexibilidade que admita
modificações a médio e longo pazos;

6



iii. dar ênfasc na eradualidadc c na qualidade de tribalho produzido. bascando
se em avaliaçõcs realisias do quc c possívcl e idcntiticando, claramentc, as
prioridades.

4.2.2. Cooidnação institucional

Além da CNA, as instituiçõcs secioriais mais imponinits que rca!i:; ac':&tdas com
i:wnpcto dirccto na cs 2o ambien!:l s;o:

i. Ministério dc Recursos Minermiç.
ii. Ministério da Agricultura,
iii. Ministério da Saúde;
iv. Ministério de Indústria e Enagia;
v. Ministério de Construção e Aguas;
vi. Ministério de Comércio;
vii. Ministério dc Transportes e Comunicações;
viii. INDER:
ix. INPF;
x . Secretaria de Estado das Pescas.

Há outras instituiçõcs supra-sectoriais dc grandc importáncia na determinação dos
recursos naturais a ser«m utilizados e como utilizá-los, nomeadamente, a Comissão
Nacional de Plano (CNP), o Ministério das Finanças (MF) e o Ministério de
Adminisaçãd Estatal (MAE). As suas responsabilidades, prioridades e capacidades esião
a ser sistematzados num Pogama de Refoiço da Capacidade Económica e Fuwnner, que
constitui wn quadro excelente para a insespo dos aspectos-chave da gestão ambiena e do
reforW da capid instituional.

Os seus principais instru=entos de gestão económica e sistemas de informação -
Orçamento Geal do Estado (OGE), Plano dc Reconstrução Nacional (PRN), Pama de
Reabilitação Econômica e Social (PRES). Plano Trienal dos Investimentos Públicos
(PTlP). inquéritos e cxperimntação da descentralização - poderio também ser
aproveitados para melhorar a avaliação e planificação dos recsos naturais, e para a
definição dos inomuvos e desinccntivos, de uma uilização sustentável dos usos e o
controle da poluição. O Centro dc Promoção de Investimentos (CPI) reri também uma
impornicia cada maior, dada a enfase amrbuida à polidca dc criação de um ambiente
favorívcJ ao investnnno.

A CNA deve institucionalizar as suas relações co= estes sectores, atavs do seu Grupo
Consultivo Permanete e através de grupos de tabalho uad hoc'.

423. Ref=_ da cmpacidade e das instituiffes

O reforço da cacidade institucional deve cosituir a prmeira prioridade das actividades
ambientais, tanto na CNA como nos sores-chave, e deverd incluir também a
oponunidade par os funciorios adquirr experténcia práwt O rforço da capadadc
deve incidir, principalmente, sobre a avaliação dos recursos, a elaborção de políticas, o
estabelecimento de padrões dc qualidade, a regulamentação, o monimoramteo, a AIA, a
inspecção e a aplicação das nonnas e leis. Vírios programas e projectos existentes
proporcionam já excelentes oportunidades de formação, em paniculr o Pré-Programa
Agrícola, o Projecio dc Reabilitação dos Serviços Rurais e o Progrmam de Reforma dos

gãos Locais.

É também possível, a um nível mais geral, trr maior proveito dos projectos existentes,
por exemplo, o Projecto de Dcsenvolvimento do Sector Público e Instituições Legais
assegurando-se. cm paniu lar, a cobetura dos apctos amientuais na documentação legal
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e apoio à Faculdade de Direito. Deve-se identificar outros projectos que se prestem ao
aprofundamento da compreensão das questões ambientais sem custos adicionais.

4.2.4. PipXis. rcsp_ns.ibilidadcs ç funeocs ambientais

Uma tarefa imponante no ámbito do PNGA é a de clarificar o que se espera de cada uma
das instituições sectoriais c agencias especializadas rcf:ridas antcriorrmcnc, e climinar

r-as ondc ceist3 f31:2 dc clarcz2 e sobreposição dc funções e/ou actividades. c. curt c
-.. '*.. ;..._,. ~. .:~''_ .' !^ I':-W^S Zi snCS'. :.:. -' " CC':in c. S :._:. _ ...

as funções e responsabilidades executivas e possibilidadcs dc dcsenvolvimento de
modelos de boas práticas, através de projectos-piloto e de demonstração. As suas
actividades-chave incluirão:

i. avaliação dos recursos naturais, recolha e actualização de dados e
estabelecimento de uma rede de dados sobre o ambiente, identificando as
características e necessidades do sistemna de banco de dados da CNA;

ii. estabelecimento de padrões e nonmas harmonizados, e da respectiva base
legal;

iii. introdução de aspectos ambientais nas políticas, programas e planos
sectoriais:

iv. identificação do quadro institucional sectorial mais adequado e de uma
estratégia de reforço da capacidade, bem como de actividades de projecios
que permitam a aquisição de experiências práticas na gestão dos recursos
naturais, com a perspectiva da sua sustentabilidade.

4.2.5.

A natureza da gesto anbiental exige descentralização, pois os scus agentes principais são
os governos locais. comunidades (tradicionais), ONG's e organizaçes baseadas nas
comunidades locais. Por outro lado, a sua própria natrza exige que o ambiente seja
institucionalizado até ao nível local o nais ripido possível, pois a gestão ambiental (e
consequenmentc a sua is in l) deve se uma prídua habitual a todos os níveis
da sociedade, parniculamente ao níve local, onde recursos naturais e seus uentes
quoodianos ca e inúnmentc ing

PtO . * d lização um componntc fundam do processo da planificação e
execuçio do PNGA. Com efeito, um pm de gestão deve ser focaliado no o~jec a
ser gerido e nos elementos que o vio genr. No caso do PNGA o gestor é a popuaço,
paruculannente a de base, e o objecto, os recu rnauis, incluindo o prdprio Homem e
as acções dele deriada

Impora frizr, no entanto, que a descennlizo efectiva exigc onentações znas e claras,
cmanadas de una autoridade c l ecnicamente fone e admind vamente competente.
Assin, no processo de descenralizaçlo, o objectivo deve ser o de estabeecer uma clara
divislo de funções: o governo central esbelece os p~incípios, regras e regulaetos para
todo o país; o governo local executa essa política de acordo coa as suas opções,
possibilid e ralidad específicas.

Dado que o desenvolvimento al, em pariar o sector familiar, dcv«á ser o foco do
crescimento económico. em Mo~mbiqu,c, seí necessiria uma coordenação entre
dirigentcs de nível acional, local e tradi, par grantir os direitos locais aos recursos
e a responsabilização pela sua utilização. Neste contexto, o reforço da capacidade deverá
concentar-se nas estruturas dirctamente ligadas às reas rurais. Tnxa-se dos serviços de
extensão dos sectores, das ONG's que trabalham nas zonas rurais c dos govemos locais.
A delegaçlo de poderdeveri incluir a autonomia política c financeia para gcrir problems
ambientais, locaimnte, bem como o fornecimento de orientaçõcs simples.
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T'apel da CNA

Na altura da sua criação a Comissão Nacional dc Mcio-Ambienie (CNA) recebeu duas
instruções fundamentais:

,r .U.ir rcscçbs pr.-os nciais e aueka.c.es USis :a~i;.

Por isso, o estabelecimento de centros regionais da CNA é uma pre-condição para a
inirodução de um desenvolvimento sustentável. Tenha-se tambem em mente que o
Governo está lançando um grande pograma de descentralização político-administrativa,
através do Programa de Reforma dos brgãos Locais, quc muito coincide e enquadra o
esforço de descentralização da CNA em centros regionais. Assim, o estabelecimento
desses centros constitui um processo de aprendizagem na área de descentralização,
aulonomização e dc administração com responsabilidades vertical e horizontalmente
comparilhadas e coordcnadas.
Tendo-se em consideração viros factores importantes e querendo-se, ao mesmo tempo,
impulsionar o desenvolvimento de cenos pontos de impornância regional, foi decidido que
os ccniros regionais da CNA sejam Xai-Xai (para a zona sul do pais), Chimoio (zona
centro) c Nampula (zona none) Esta decisão coincide com a cobertura dos tradicionais
centros regionais.

Os objectivos geais dos centros regionais da CNA sao:
i. fazer pesquisa, colecwar dados e inform o e fa lewantamntos de

carácter ambicnaal e de desenvolnto sustenlve, de inbito local e
regional; moniorar os aspectos ambientais ao ível rgional e local;

ii. prear assistência técnica aos órgos locais (governos, ONG's,
ssiass s cívicas, autoridades taicionais);

Uit prornovCr e =mi progmmas de Cial zaçl popular e capacaçfio
comunitia na ra ambetal e de desnolvimento sIStentvel;

iv. "nis=r cursos de cQma dw sob anbiaee e desenvoMto
susntável aos funcionrios e trbalhadores detodos os seoes do
Aparelho do to, empresas ONGs e grupos do sec« familiar agrio
e a popuao em gdal;

v prmover ou exc= a comdenaç inter-secorial de actvidades
ambientais ao níve local e regconal;

vi. realizar e~udos de impaco ambiatl das actividades de desvolvimento
na sua zona;

vii. fomenwar e/ou execuar projects ambients e de desenvolvimento
sustentável de «er experimnal e/ou demonstraivo.

Cada cento regional poaui uma ára te~ia especff, de ibito nainal, em que deve
desenvolver actividades tendentes a atingir os objectivos gerais acima des .itos As áreas
teáiicas específicas dos centros regionais da CNA são:

i. zona costeia (Xai-Xai - zona sul)
ii. povoamco do intior gestão dos rcos is (Chnoio - zna

=tna);
iii. gestão ambiental urbana (Nampula - zona norte).

O papel do governo local

A CNA e o MAE deveriam, entre si, estreitar melhor o seu rlacionamento com vista a
acompanhar as iniciativas dos governos locais e a possibilidade de se inserirem os
aspectos de gestlo ambiental. As iniciativas a srem aompanhaas de o considear o
Estudo da Capacidade Funcional do MAE (abrangendo as actividades das Direcçpes
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Provinciais de Apoio e Controle). a experiência de descentralização em seis distritos rurais
e cinco cidades piloto (no ámbito do Programa de Reforma dos Orgãos Locais) e a
preparação de um quadro legal da descentralização. Este último identificará as ligações
entre os esforços de descentralização nos campos político, administrativo e fiscal e apoiará
a formulação de uma política e estratécia de descentralização.

amnucrLi.>;S u-VeS CO.MO C-U'- `OS ou MAâmiú-nios.

O papel das comunidades

Um aspecto constantemente reiterado na política governamental é a necessidade de um
maior envolvimento da comunidade e dos beneficiários. Frequeniemente,.citam-se as
experiéncias do campo da gestão da fauna bravia e agro-florestal, mas deveria também
monitorar-se e divulgar-se as iniciativas na agricultura, abastecimenio de água rural e
saneamento urbano.

O papel do sector empresarial
Uma das mais importantes responsabilidades ambientais do sector empresarial (quer
privado, quer estatal) deveria ser a de efectuar a avaliação dó impacto ambiental dos seus
investimentos. Contudo, para além das medidas obrigatórias, deve fazer-se um esforço
para educar osempresáiios sobre a imponincia da sustentabilidade a longo prazo dos seus
investimenios, e identificar os incentivos que conduzam à adopçio de actividades e
tecnologias mais favoráveis ao ambiente. Dado que estas tendem a-ser de menor escala e
utilizar mais mão-de-obra, é possível que os empresários nacionais fiquem mais
sensibilizados para estas preocupações do que os investidores estrangeiros que, em geral.
têm uma pacciva tcmporal mais cuna.

O papel das ONG's
As ONG's nacionais e estrangeiras trabalham, na maior pane dos casos, em estreita
ligação com as comunidades e requum diraciz=s simples para o seu trabalho. Nestc
contexto, deve-se procurr a ajuda dos doadorms para aquelas que trabalham
especificanente sobrm o ambiente, de modo a poder reduzir-se a pressão sobre. as
estrutuas ofíciais.

4.2.6. Banco de dados ambientais

A informação sobre o ambiente existente em Moçambique está dispersa em muius
agencias sectoriais. projectos e indivíduos (CNA, CENACARTA. DINAGECA, DNE,
INIA, DNFFB ctc.) sendo, por isso, muitas ve=as desconhccida dos seus udlizadores
potenciais.

Para uma melhor gestão ambiental dever-se4 procedr a uma recolha sistemática,
prc ento e intcimbio de dados de informaes sobr o ambiente, através de uma
estrutura espicffica (ex. um Rede Nacional de Infor o sobre o mbiente - no seio da
CNA). Em paralelo, devcr-se-á também criar capacidades sectorhis dc infoma,ção. Os
utlizadors da informaço dever~o ser integrdos na referida estruta para garantir que o
produto infonmativo componda à pocura

O PNGA deve ter a tarefa de produzir pacotes informativos integrados, altamente
comunicativos, sobrc o ambiente, para os váuios grupos de utilizadoses, algo como
relatórios credíveis e actualizados sobre a sintação ambiental em Moçabique, contendo
mapas relevantes, gráficos e estatísticas basados nos dados recolhidos atravs da redc.
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O papel da CNA

A CNA deve, a longo prazo, evoluir com um duplo objectivo: ter a função de assessorar a
-est.io dos rmcrsos n?mr;is. e rxercer rmledre execti'tF^ r- xÃccção contra a

-' a 10 anos. !Ela
,.s W .c, z i s; c.. . _ .-_sci.. .. ;a dç C_;_.;.'v.R;2.4J.vi.;U ;.-._-s;.al e a UlIla r.aior

pressão sobrc os recursos naturais. Dado que muitas estruturas poderão servir este
propósito, deve-se priorizar a fornação técnica do pessoal e a ligação da gestão ambiental
ao processo de tomada de decisões. Com cxepção do PNGA, que deverá ficar ligado ao
PTIP através de procedimentos normais de trabalho, as funções da CNA devem ser
organizadas num sistema de grupos de trabalho "ad hoc".

A longo prazo, deve-se criar um Ministério de Planificação e Ambiente, com fundos
adequados, que integrará a Comissão Nacional do Plano, a CNA e o INPF.

Reforço da CNA através de um quadro de coordenação de donativos

Hoje, a CNA recebe financiamento para os seus projectos de vários doadores, sem que
haja uma coordenação adequada entre eles. Esta situação não permite uma gestão e
funcionamento coractos. Dada a grande dependéncia da CNA em relação aos doadores,
torna-se necessário tomar uma posição firme em reação a eles, encorajando-os a canalizar
o seu apoio de una maneira mais coerente e eficaz. Portanto, há uma necessidade absoluta
do estabelecimento de um quadro de coordenação de donaúvos. mutuamente acordado
pela CNA e pelos doadors. Intervfm aqui componentes físicas, uteriais, financeiras e
humanas, mas semprm na perspectiva de conter o peso dos custos corentes a curto e
médio prazo.

As prncipais necessidades da CNA são:
. garantr apoio financeir para os gastos de funcionarento a longo prazo,

pan posbiliar u gesto eficaz e evitar axres de projetos cmo
meio de sotiva;

i. apoio pa sr nos seus esbecnimtos, e em psiicular para
os seus certros regionais am Nnpula, OCoirio e Xai-Xai;

.ii refoçar a gesto intena, atmvés da assc c e/ou parceria para
cargos execuovos, de ptfe&cpor ap« insttucional, com um
Mini o do Ambiente estrangdro.'

O reforço da capacidade da CNA deve incidir. principalmente, sobre a avaliação dos
recursos, a elaboração de políticas, o csabelecimento de padrões de qualidade, a
regulantaçlo, o monitoramento, a avaliação de impactos ambientais e a execução de
normas e leis.

Contactos e obrigaç~es internacionais

No quadr das convenções aceites e das obrigaç&s asumidas, a CNA deveá dispor de
fundos e mersos para a coopro intana Estes contactos deveuo ser mantidos a
um níecl compatvel com as cn~diçõs fina s e humanas da CNA.

4.3. ASPECTOS LEGAIS

O estabelecimento de uma base legal adequada será prtinente para controlar os
investiments de grande envergadura e/ou com um e«o impao no ambiente, através da
imposição de padrões e regras ambienlais rconhas, como bh= para pocedimentos
legais em geral, nos vários sectores e em deteminadas s. A este respeito, um
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instrumento fundamental scrão as Avaliações dc Impacto Ambiental (AIA). A Lei do
Ambiente constituirá também um mccanismo-base para disciplinar todo o processo dc
gestão ambiental, formalizar os relacionamentos e obrigaçõcs dos diferentes ir.tervenientes
na gestão arnbiental e impedir a degradação dos recursos naturais cm áreas panricularnentc
sensíveis que poderão constituir zonas dc protecção especial.

Subordinado à Lei Quadro de Ambiente os diferentes sectores deverão preparar e

lcgislação dos difcrcntcs scctorcs a fim de facilitar a sua compatibilização e o
preenchimento de lacunas inter-institucionais.

Um dos requisitos da Lei Quadro, e por consequência da legislação dos diferentes
sectores, é que determinados investimentos careçam de um estudo dos seus impactos no
ambiente. A CNA deverá providenciar, axempadarnente, um guião e procedimentos para as
AlA's, com prazos concretos. O regulameno das AIA's difinirá, claramente, as
responsabilidades do investidor, do consultor que prepara a avaliação e da CNA,
explicitando ao mesmo tempo as penalidades envolvidas em caso de infracções. Em caso
algum as exigéncias legais devem constituir um entrave burocrático às acções de
desenvolvimento. A aplicação da Lei do Ambiente e a sua fiscalização dever-se-á
descentralizar da seguinte mancira:

i. à CNA compete velar pela aplicação rigorosa da Lei do Ambiente e da
legislação da árca de gestão anbiental sem tutela directa;

ii. aos difercntes sectoms comput velar pela aplicação e fiscalização da sua
*.prpria lcgislação'sectorial, denunciando, no entanto, junto à CNA e às
estruturas relevantes, casos anómalos fora da sua compeiencia

iii. e da responsabilidade do público em geral acompanhar a aplicação da
legislação ambiental e a-sua fiscalização, de modo a poder denunciar, quer
através dos meios de comunicação normais, quer através das suas
Organizações de massa ou quer ainda directamente à CNA e/ou o sector de
tutela.

Além da aplicação de medidas jurídicas e legais na abordagem da solução de conflitos
envolvendo diferentes intervenientes sobr o msmo objecto, a CNA deveia seguir
metodologias e técnicas conciliaã~rias. Sempre que necessário a CNA deverá oferecer aos
govenos locais e sectores de tutela a sua mdiação em confitos poec.

4.4. ASPECTOS ECONÓMICOS

Os incetivos e desincntivos econômicos para um comportamento ambictal saudável,
por exemplo, poltidcas de preços, subsídios. tansferências directas, créditos, multas,
emolumentos, taxas de usáno, impostos e dircitos alfandegáios poderão desempenhar um
papel importante na gestão ambiental. O meso em relação aos Orçamcntos do Estado,
tanto no que respeita à distribuição dc rcursos entre os investimentos e os custos
corents, como a sua distribuição entre os sectores e entre as actividades rurais e urbanas
A gande maioria dos utilizadores dos reSS natais so consumidores e produtores de
pequena escala na área de agricultura, na indústria e no sector informal. Em ;eral, tem
sido difícil utilzar regulamentos e controle para orientar a maneira como eles tnteragem
com o ambiente. Em Moçambique, há pouca experiência do controle indirecto das
actividades através de criação de incentivos e desincentivos.

As intervenções económicas que poderão ter um inpacto na gestão ambiental são:
i. reorientação dos Orçamentos do Estado para o sector dos pequenos

podutores, sobretudo nos sector de agricultura e floreas, saúde e
educação, e para a reabilitação das vias de aesso e sisemas de
Domacialização;
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ii. criação dc incenlivos para o secior familiar dc modo a promnovcr padrões dc
pdliç0o susientíveis, incluindo métodos de conservação dos solos e
da água, frutícultura etc.:

iii. introdução da uibutação de rcndas. o quc reflectc o valor real para o pais

esforços para aurncn(ar esta capacidadc;
iv. aplicação de preços economicos a serviços com significantc influência para

a protecção do arnbiente deverão obedecer a críitrios especiais para a sua
valorização sem, no entanto, que isso se reflicta directamente sobre o
bencficiário dcsses serviços. Neste sentido, a aplicação de medidas
subsidiárias por parte do Estado deverá ser uma das altemativas que, cm
simultâneo, concorrer para a manutenção de prestação dc um serviço
tecnicamente cficiente, consumível pela naioria da população, incluindo a
econoniicamente débil;

v. adopção do principio de que o poluidor paga. Isto requer o esaabelecimntio
dc um padrão dc qualidade ambiental accitávcel c obriga o poluidor elou o
utilizador dos recursos a pagar os custos necessários para satisfazer os
padrões. Este princípio aplicar-se-ia. principalmente. a indúistia e as minas.
com os padrões a serem fixados, na medida que os projectos vão surgindo;

vi. introdução da contabilizaçio do impacto ambintal das actividades e
iolíticas económicas quando houver dados crediveis e disponíveis. O
objectivo da contabilização ambiental é de refiectir os aspecos ambientais
quantitativamente nas an5lises oconómicas. Pam que uma tal análise tenha o
mimo efeito, ela deverá constituir uma base pam as decisões do Governo
sobre as políticas de desenvolvimento.

45. ASPECTOS FINANCEIROS

4.5.1. Necessidades imediatas

As implicações financeims da política ambiental durantc o período de transição estarão.
principalment, ligadas a: i. degrdação urbana; ii. descnvolvimento institucional; e iii.
documentaço anbientaL

Degradação urbana

A polftica visando travar a degradação wurna terá implicações financeiras em temnos de:
i. aumento grdual dos preços dos serços wbanos por pane do govemo

local e aplicação directa das receitas cobradas na melhoria de saviços como
o abaste to de água, saneamento e manutençião das infra-
estrutas/habitaçes urbanas, incluindo o reforço da base tibutia local, e

ança mis eficaz das taxas
ii, maior atenção e fina dos doadores di<igidos à rolução dos

problemas anbicntais rmnos;-
i ii.-ncentivos para a tansfeca de populações sob maiores riscos

albvintaiss

Documentação ambiental

Uma série de imponrantes documentos sobre política ambiental irá ter implicações
financeiras substanciais. É o caso-do PNGA. a Lei do Ambiente. normas e orientações
para os AIA's, a compilação e apresentação de infonmação sobre gestão ambiental, a
definição de mctodologias para a inoduçãode prços económicos para s«viços básicos,
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a tribulação sobre a renda dos recursos naturais, e o desenvolvimento dc curricula para a
educação ambiental: Sc não houver financiamento pam estas actividades, não será possível
estabelecer as bases para uma gestão ambiental adequada por longo tempo. Necessita-se,
urgentemente, de um orçamento quc cubra a duração total de cada actividade, como base
para se procurar financiamcnto dos doadores.

Qeservolvimento inslilucional

_: .. a ,s surs -nlr'qõs -ro p7Ccisar eC 1mqior inoio Finc:rc -.n!ra pc:r.t
iuncionar cficientcmenic. A CNA necessita dc assisitncia iécnica e financiamenio a longo
prazo, devendo estc ser fornecido através de um quadro de coordenação dos
financiamentos. Além disto, os actuais núcleos ambientais nas delegações provinciais do
INPF são muito fracos e estão virtualmente desprovidos de fundos para as suas
actividades. São necessários fundos para melhorar a qualidade do seu pessoal e para os
seus gastos operacionais. Deverá preparar-se para a CNA um programa de tarefas
prioritárias e o respectivo orçamento, bem como para as suas delegações e para a
promoção da gestão ambiental nos sectores e governos locais.

4.5.2. Financiamento externo das actividades ambientais

A manutenção dos diferentes sectores socio-económicos do pais deve-se, em muito" ao
papel e intervenção dos doadores. O sector ambiental não é uma cxcepção a essa realidade,
pois que, as instituições internacionais prantem 87% dos fundos que suportam as
actvidades daCNA.

Assim, o Programa de Investimentos Ambientais financiado por um fundo fiduciário
constituido de contribuições de doadorms diversos vai constituir a espinha dorsal do
PNGA. O PNUD desde há tres anos que está a suportar a capacitação institucional da
CNA: a NORAD suporia um projecto piloto de desenvolvimento sustentável no distrito de
Mecúfi; a ASDI financia um program de fonnaçio de decisores provinciais; o PNUMA
está a supo~r o estabelecimento de um Banco de Dados, do Sistema de Informaçio
Geogrífica (GIS) e capacuaçio no imbito de avaliação do impacto ambiental; c o UNIDO
fiancia um Programa dc Desenvolvimento Industrial Ecologicamente Sustentível
(CNJAMini o de Indústria e Energia).

As agências acima referidas e outras tem integrado ou tomado em consideração o
desenvolvimento de algumas acções referentes à protecção do ambiente. São os casos do
Bano= Mundial (rabilitação de eadas. navegação teirca, rabilitaão do coredor de
Limpopo, PROL. Projecto de Gestão de Zonas Transfrontciiças), FAO (projectos de
reforestamento), NORAD (desenvolvimento de medidas de segurança na área de
transportes), USAII) (avdiação de impaco ambienta de algumas actividades do Projecto
de Reconstrução Nacional), BAD (AIA da reabilitação da. baragem de Massingir e o
3ector agrícola) e FINNIDA (combate à eroso na cidade Nacala).

Muitas das vczes, porém, os doadores tem unm visão seaorial e obedecem a princípios e
critérios nso uniformes, conhecidos apenas por eles proprios. Assim sendo, e
reonhecendo-se o papel e potencial contributo que os doadores podem dar, há toda a
necessidade de uniformizar os princípios que orientam os doadores nas suas acções em
prol de defesa do ambiente.

4.6. PRIORIDADES

As principais actividades do PNGA a curto, médio e longo prazo seiam as seguintes:

4.6. 1. A curto pram
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i. abordar os principais problenias ambientais da rcconstrução;
ii. ligar o PNGA ao proccsso dc iomada de planificaçâão jái esabelecido;
iii. preparar uma Lci do Ambienmc;
iv. definir critérios e directrizes para a Avaliação do Impacio Ambiental;
v . cnar um quadro de coordenação dos doadores para o ambiente;
vi. estabelecer c põr a funcionar um sistema eficaz de coopcração intcr-sectorial para a

gestão ambiental,
vii. manter os laços cxistentes com os foruns internacionais ligados ao ambiente e

cuimprir >s obric-a,çõ cstalrJec; is ms conv%cnrèõs accites por Mc,amai:uc;
viii. rforçar a capacidadc de gestão ambiental, tanto na CNA como nas instiuiçoes

secloriais;
ix. introduzir, juntamente com o Ministêeio da Educação, curnículos sobre a educação

ambienial nos sistemas de educação formal;
x. iniciar campanhas de consciencialização pública;
xi. wcolhcr e compilar os dados exisientes e disponfveis a fim de produzir e apresentar

infomnação para a gestão arnbiental;
xii. redimensionar e melhorar a qualidade do secreariado do PNGA habilihndo-o a

produzir informaçao dc nível nacional para os órgãos de decisão;
xiii. elabowr um atlas nacional sobre a situação do ambiente, com uma base de dados

de tipo GIS;
xiv. pro=ver a prcpao de um prograrna dc trabalhos, que abarque as actividades

coordenadas dos sectors e agcncias especializadas, visando sponder às
necessidades dos u=entes, incluindo pequenos inquéritos e material informativo.

4.6.2. A nijdQ prazo

i. clarifcr o papel da CNA na gesto dos =ursos e controle de poluição;
di. identificarc p nmvc fomas insintuconais e meaodologias que conduzam a uma

eteava descen Çlização das responsabilidades e iniciauvas - para o goveno local,
as comunidades e os orgnisms nio-goveanamms

ti. - cr e facilitar a jurcipação das counidades locais na gestio dos rec=os
nais;

iv.* promower a paricpao da mlher na gestao ambiental;
V. pMover, atravs dos ministrios rlevantes métodos e orientae v. a

madnuo gradal de inw vosf<dasocnrvos pam a gestão ambiental cfcz
*(po económico, impostos sobre as rendas, idas legais etc.), e monitomr o
prgrosso neste campo.

4.2.6. A h

i. implemntar e moniorur a gesto de rcsos natuais dc unu forma sustentuvel,
atrvés dos secs relevantes e das rgos e comunidades locais;

ii. efectuar o controle da poluição utilizando procedimentos legais, medidas
finnceiras e mulas;

üi. supenisar as AIA's;
iv. implementar cm pleno, através dos sectrs, prços econômicos e a tributação das

redas;, 
v. refora ainda mais a exo dos direitos dc uso dos sos ps p lações

locais, atvés da detegaçio contfnua da gesão ambiental;
vi. nafi pmpnt inquéntos so~c os reaursos naturais e a situação abienual

para melhoar a infomação par a ges~o ambiental;
vii. ucar a contabiZação r tmabalos am is reavos ao ambiene, ligados às

contas e orçamenos nacionais;
viii. criar um Ministério de Planificação e Ambiente, com fundos adequados, o qual

integrari CNP, a CNA e o INPF;
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1. INTRODUÇA(O

Estima-se que 82% da população no nonc, 83% no centro e 60% no sul viva em áreas rurais.
Grandc parte destas pessoas dcnendc da exploração directa dos recursos naturais,
nomeadamente do solo, da pesca e da fauna bravia, entre outros, scndo na sua maioria
agricultores do sector familiar e pescadores artesanais. Esta população é a espinha dorsal da
»ò>.n- -noh- Pvn < r'!T"'!' 9< 8? el'nt^n«ro~ !1l e ' nwqior nq,, 115 cU1SCt!'1r25 <k

*>' -'.L : -- , \ i - : : ,r. e r . : : . ,;

para o país.

Paradoxalmentc, esta população rural nem sempre rccebeu o devido apoio. A maioria dos
serviços dc educação, saúde e comêrcio permanece concentrada à volta das vilas e cidades,
apesar do esforço empreendido para a extensão desta rede de serviços. A investigação e os
apoios à agricultura foram, notoriamente, concentrados no sector comercial e nas empresas
estatais. Na realidade, foi o sector familiar que subsidiou o resto da economia ao ser forçado
a vender o seu excedente a preços sienificativamente baixos 121. Dessa fonna, o estado
subestimou a economia das áreas ruris e os camponeses não foram encorajados a investir
numa produção sustentável.

As áreas rurais continuam muito bem providas de recursos naturais. Por forma a assegurar
que esses recursos sejam usados dc forma sustentável são necessários a planificação e a
gestão com o envolvimento comunitario. Os benefícios deste uso tem de revener quer em
bencficio das árcas rurais, assim como da economia em gerl.

Em 1992, ocorreu uma mudança de políticas com vista a apoiar o sector familiar, com a
elaboração, pelo Ministério da Agricultura, das linhas gerais da polftica agrária. Assim,
registou-se um aumento na proporção do Plano Trienal do Investimento Público dirigida às
áreas rurais. de 24,7% em 1990192, para 34.1%. pan o período 1993J95.

11. RECURSOS NATURAIS MAIS IMPORTANTES

1. 1.. Solos cotencial de iera cultivável

Estiuma-se em 36 000 000 ha o total dr£ tra culuvável (45% da área total do território),
ocupando difcrenes regiões agro-colfticas Assim se deduz uma mdi teória dc 12 ha por
famflia se bem que, na prática, existam algumas áreas nuis populosas e com um défice de
terras.

No noçte os solos são, geralmente, de argila fértl e de argila barrenta. enquanto que no sul,
são mais arenosos, à excepção dos depódstos aluviais ao longo dos vales dos rios. Uma
estimativa de 3,3 milhões de hcaans aponta para uma irrigação potencial, e destes só cerca
de 3% estão ntemente a ser irdos, verificando-se já em algumas áreas problemas de
salinidade, especialmentc no sul.

1. 1.2. Florea e fauna bravia

Existem 57 núlhões-de hectares de flomsta (acxmadamente 70% do tosal do tcrritório) dos
quais, 19 milhões de hectares tam um po al de madeira comercializável. Somente 0.06%
da área de floresta é ocupada por plantações. As florestas fornecem lenha e matrial de
construção, madeira preciosa, um habitat para a fauna e flora bravias, alimenos silvestres e
plntas medicinais, para além de um conjunto de ~spécies endémicas que são importantes para
a biodiversidade_

A carne de caça constitui umna das principais fontes de proteína animal para a nuioria da
população rual. Paralelamentc, a fauna c tambcm uma font potencial de ~ndimento quando

3



associada aos múliiplos inicrcsses turisticos. Duranic a gucrra assisliu-se a um abate
dcscontrolado da fauna bravia c, como resultado dísso, algumas espécies prtegidas estão em
vias dc extinç;o cm Moçambique .

Simulíancamcntc, a pesca constitui. provavelmenie, a segunda mais importante fonte de
proteína animal depois da fauna bravia (muitas famílias pescam nos rios, lagos e represas cm
naraleio com o cultivo d terra). No L0o vicss vnific:^-Fe t- '*'!-b!v'qnTe ekvacvo dê

I .l1.3. A2ua c recurs>s hídricos

No norte a pluviosidade média anual varia entre 1 000 e 1 400 mm, chegando a atingir mais
de 2 000 mm nas rcgiões montanhosas da Zambézia. No sul, porém, a mesma oscila entre os
600 e 800 mm, com uma-pluviosidade relativamente mais alta na zona costeira e baixa nas
terras interiores. Historicamente, verificaram-se secas e ainda não está claro se as mais
recentes representam uma mudança no padrão climático ou a continuação dc cicios climáticos
normais.

Os principais rios que atravessam o país sãot, na sua maioria, provenientes dos países
vizinhos e fornecem água para o consumo da população e para a irrigação. Em alguns destes
rios foram construidas barragens hidroeléctricas e para abastecimento dc água. Moçambique
dispõe de 20 000 km2 de águas interiores, incluindo a albufeira dc Cahora Bassa, parte do
Lago Niassa e 1 300 lagos que cobrem áreas que vão de 10 a 100 km2. As disponibilidades
da água fomecidas pelos rios internacionais dependem. fonemente, dos países dc monsante
onde essa água é gerada.

1. 1.4. Reusminmt

Nios principais recursos minerais do pafs destacam-se o carvão, o cobre, a bentonite, o
mn4more, o "garncV, a bamxite, o ouo, a grafite e o gás natural, distribuídos por diveras
regiões do país. Até à data, somente alguns jazigos minerais é que foram idenificados e,
mesmo assim, uma pequena pane é que está a ser expa

1.2. POPULAÇÃO RURAL

A população rural moçambicana possui conhecimentos e capacidades para utilizar e
desenvolver os recursos naturais de forma equilibrada, bem como transmitir esse
conhecimento às geraçes posteriores. Todavia, a experiancia most a necessidade de se
estabelecer uma troca genuína dc informação entre a população rural e os técnicos
cientificamente treinados, por forma a que ambos possam desenvolver as cscratigias dc
prtecção e uso de recus naturais. Até agora, cste tipo de coopração não foi estabelecido
de modo a generalizar esse cohecimito.

Na organização da população rural é imponante destacar os papéis e funções de mulhers e
homens e as relações sociais existentes entre ambos, tendo em conta a existência de
sociedades de filiação ailinea=s - gosso modo, a norne do rio Zambezc - e patriliner - a
sul do rio Zambeze. Por outro lado, e não obstante a sua marginalização no perfodo que
seguiu à independencia nacional, é pso reconhecer que o poder tradicional (régulos,
rainha-mãc, etc.) continuou e continua a se respritado e«n muitos lugare Este facto deveria.
ígualmente, merecer a devida atenção na medida em que este poder pode facilitar o
relacionamento entre a populaçao rurl e o Govemo e vice-vesa, inclusivé na gestão dos seus
recursos naturais.

A administração distrital é imponante como primeiro ponto dc contacto entr a população
rural e o Govemo. Porém, as administrações distmitais enfrentam dificuldades enormes em
rccusos e pessoal qualificado. É incormto considear o Campo e a idade separadamente. Há
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uma ligação considerável entre :s áreas rurais e urbanas. ilustrada pelo tornccimento pclas
áreas rurais de produlos primários às cidades e de bens c serviçps pelas cidades ao campo.
Muitas familias estão divididas. com alguns dos seus membros estabelecidos na cidade e
outros no campo. registando-se uma troca de bens dc consumo entrc ambos. Estes aspectos
devem-se ao modelo dc desenvolvimento seguido no pcrodo colonial, que apenas permitia a
reprodução da força dc tralho de ambas as populações através desta interligação.

Em Moçambique, tal como em muitos países em vias dc desenvolvimento, as mulheres são
responsáveis por uma grande pane da produção dos alimentos e ouiras tarefas nas áreas
rurais. Calcula-se que 22% das familias são chefiadas por mulheres [31. Contudo, as
mulheres não são suficientemente representadas em cargos de direcção e chefia nos vários
seciores de actividadc (28% dos Deputados da Assembicia Local e 24% nas Assembleias
Provinciais são mulheres (41, 1% dos Administradores Distritais são mulheres e somente
cerca de 20% de técnicos de extensão rural agrícola são mulheres). A tabela 1 ilustra a
distribuição, em proporção, das actividades realizadas pelo homem e pela mulher em algumas
províncias do país151.

Existe uma divisão sexual de trabalho na gestão de alguns recursos naturais, ou seja, de
acordo com os papéis do género, mulheres e homens assumem responsabilidades diferentes.
Por exemplo, são as mulheres que melhor conhecem as fontes de água e mais se preocupam
com o seu abastecimenio e se dedicam à recolha da lenha, à produção e processamento de
alimentos c à indúscria alimentar caseira. Em contraste. os homens estão mais concentrados e
preocupados com as flutuações da mserva de peixe no rio mais próximo, a caça e outros
afazeres que requerem maior uso da força.

De acordo com esta divisão de trbalho, os p~péis podem, contudo, alterar-se de acordo com
as cirunstãncias, sobretudo quando a actividade se tonma r=ntável. Se. por exemplo, a apanha
da lenha se transfonna numa actiidade comercial, este papei passa, fmquentcente das
mulheres para o homem. Deste modo, às vezes a actividade muda de um contexto que é
ambientalmente saudável, por se rsumir na apanha de troncos calos ou de áorcs ou
arbustos monos que se destnam ao consumo domfstico, para um contexto ambientaimente
ag vo onde se procede ao abate de árvores para lenha e carvão que se destinam à
comrciaização nas ciddes.

As mulheres tem um conhecimento detalhado e rsponsável sobre a gestão e o uso de uma
gama de recursos naturais o que não é, muitas vezes, oficialmente ronhecido por aqueles
que detm o poder, e o facto das opinibes das mulheres não serm, na maior pare das vezes,
tomadas em consideração nos diferentes níveis de decisão. Por exemplo, a mulher é a
principal colectora de frutos silvestres, vegetais, tubérculos e sementes, imponantes
complementos das dietas faniliares A mulher valoriza devidamente a área comunal da sua
aldeia, mas o pessoal masculino agrtoola ou lideres comunitários, nem semp re onhee o
valor dessa área aprovando, desse modo, a sum Gmpeza para fins agrícolas ou outrs.

Tem sido defendido, tradicionalmen=e, que a mulhe desempenha um papel muito especial na
conservação do ambiente. 'Tradieionalmente em Moçambique, tanto no imbito produtivo
como no domestico a mulher matm uma estrehita relação com a natureza Serve-se dela
através de conhecimentos anceis que foram passando de geração em geração e que se
baseiam em princ(pios tradicioni d& conservação. Na acualidade, dado os efeitos extremos
de guerra e seca que o país atravessa e devido ao PRE, a acção da mulher tornou-se
prejudicial ao processo natural, transformando-a em agente e ao memo tempo vitima da sua
própria acção" 61.



dA1ildic Cili (nrurn- S.ampub l iaa
txonc

MACHAMBA
Dcsbavamcsuo lI MIM H H H

Limpua M/H M M

LavOu SM/ M/" M/M MIMMI
Sclccçio de mentes M M M M M

Sacha M M t'Ull 11

Colhciia M M M/M 11 M

Trn- M/(") M M M M/H
A.Nrazenamn M M W/H M

(1>M/H_
Cmc dial H MI/ M H MIH
Co açdcalimenIs ND ND M ND M

ANIMAIS
Bovinos H4 H4 HI H H
Caprinos 11 }t H H H
Sulmos . MI M M 1'tAl
Peques escq*ics M M M M M
Peso Ii l IM 1 

OUS ACnVIDADES
Bua nh M m M M M
B~,gua M M M M M
Lavw loiça M - -M m M M
Lincad M M M ~ M M
Ltm dc cu M M M M M
Pwçnulo de aimenios M M M M M
5uidCd<Err . M . M M M MIM
Ca ódosd: s M mI M M M/H
An - MIm H (M]H M/M M/H
COl odeas MM H H HIH M/M
A,5cx MN MWH ,IM Mm MIM

LEGENDA: U - IIoame. M - M&Lbr. O - MAma coa do. NR - Acú ida , ie riod
ND D d Modio~nvel. <1) - A ~ rcp -u w peos ao5s do ceeiro e o ItA pea

Tabela 1: Distribuição, an pao d a d a a pelo hoa e pela mu hcrem alguas

É necessírio roonhece os difentes papEis do hom e da mulher, se quisermos enconjar
uma gestão comunitária efeciva dos recwsos naturais. É necessírio. também, promover
acções cepecficas que envolvam a mulher na tomada de decisões sobrccuroo s em matcnias
nas quais seja evidente o seu onhecimene oespcifico e esposabilidader Por exeplo, cabe
à 'rnha-mãe", no imbiuo da sociedade maimincar, o papel de levar à atenção do regulo as
preocupações das mulheres [71. O aufmento da panicipaçio de mulheres nos órgios de
tomada de decisão das áreas ruras vai segurancte, ajudar aquele processo.
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li. PRINCIPAIS ASSUNTOS E PROBLENMAS

2.1. O DESENVx\OL\V'I\ENTO DO SECIOR FANMIIIAR

1. A sua dimcnsão- 2.5 milíbões dc famílias camponesas, cada uma com uma média de 5
pessoas 18) dentro dos quais 53< são niulhcres, o emprego da maioria da população c ainda
2,8 milhõcs de hcciares, representam 25 vezes mais a área total cultivada pelos seciores
pnvado e estatal.

2. A sua contribuição na economia nacional - 98% da produção alimentar moçarnbicana e uma
grande porção da produção agrícola comercializada, especialmente dc algodão e cajú provém
deste sector.

3. Os seus efeitos ambientais - apesar do impacto reduzido, per capita, iendo em conta os
números e área considerados, o sector familiar é responsável pelas penurbações ambientais,
em consequencia do abate de árvores para a prática de agricultura e das práticas de
queimadas. E por essa razão que grande pane da vegetação, classificada como floresta
natural constitui, na realidade, um sub-clima antropogénico modificado por cultivos de
rotação e queimadas (somente 1.3% da floresta é considerada intacta 191).

2.1.2. Sistemas de Wroducão

As machambas distribuem-se pelas cinco maiorms zonas agro-ecológicas e muitas sub-zonas
locais. As famfiias camponesas são utilizadoras múltiplas dos rcursos naturais como solos,
água, colheitas, fauna bravia , alimentos silvestrs, peixe, frutos, mel, madeira, capim e
colmos (para cobetura de casas), plantas medicinais etc. Para atingir esse objectivo, os
camponeses dispZem de uma machamba para as suas colheitas e uma ára comunitária para
a pastagem, abate de lenha e rmcolha de alimentos silvestes e, muitas das vezes, servem-se de
um no ou de um lago como fonte dc abastecimento de água.

O conhecimento sólido do mancio destes rcursos é bastnte impotante na produção para a
subsistLncia Gerlmente, a priordade não é a maximnzaçio da produção nos anos bons, mas
a garantia da comida para a sob~riv~ia nosanoõsiaus. Este saber tem sido desenvolvido
ao longo dos anos e inclui muitas vezes, um conhecimento profundo do meio ambiente local
e das práticas tradicionais para a sua manutenção. Este conhecimento modifica-se, por
influência do conmrcio e dos progamas de exto, e medida que se espalham, oralmente,
os resultados das novas técnicas e colheitas. , .

A quantidade de temT necessária por faflila depende, sobretudo, da qualidade do solo, da
pluviosidade e do sistema agrícola. Contudo, em média, na ausência de irrigação, cada
familia pr=cisa de 1 a 2 ha de tera cultivável. Contudo, se for incluída a terra para pousio,
serão necessários 5 a 10 ha.

Agricultura sustentável implica uma gcstão bem suceida de sos, de forna a satsfazr As
mudanças nas necessidades humanas enquanto que, simultancamente, se mantem ou
melhoram as qualidades do meio ambiente e a conscrvação dos recursos naturais ( 101.
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Provincia Tcna dislmYcil Ppulaçpo nial Tcm dispnível.
(milhôcs ha) (milhks) cada famflia (ha)

Mapulo 0.5 0.6 3.9
Gata 0,4 1.1 1.7
Inhambarr 0.9 1.4 3.0

Zambézaa 6.0 3.1 8.2
Nampula 4,8 2.6 6.7
Cabo Dclgpdo 5,0 1.3 16.4
Niassa 8,4 0.7 45,1

Moçambiquc 36,1. 14,0 12.0

Tabela 2: Disponibilidade dc tem culivável 1111

A relação cntre a icrra agrícola disponível c a densidade populacional mostra que as
tendéncias de aumento dc pressão sobre o uso das terras para fins agrícolas ainda não cxistC
na maioria das zonas do none e centro. Todavia, o mesmo já não se pode dizer em relação às
regiões do sul. por apresenar cm uma pressão populacional relativamentc maior no uso da
terra. No sul dp país. o sistema de produção do sector familiar precisa de ser orientado para
uma intensificação gradual, incluindo a inirodução de mais sistemas de regadio, para se
atingir o equilbrio entre as necessidades e as disponibilidades.

As famílias camponesas necessitam de ser capazes dc produzir o suficiente em tcrmos
Jlimentares e financeiros. Com o objectivo de elevar o actual nível de vida nas áreas rurmis e
por forma a compcnsar o crescimento médio anual de 2.6%. é forçoso que a produção
agrícola aumnte cm quantidade e qualidadc. E fundamental que isso se faça sem destruir o
mnio ambiente para as gcrações futuras pois, de contrário. o resultado poderá ser não só a
miséri3 humana. mas a destruição do ambiente rural e uma migração insustentável para as
cidades. com consequentes perturbaçõ~s ambientais e os custos que isso representa para a
econonia nacional.

O sector familiar caracteriza-se, fundamentalmonec, por um sistema de produção com as
seguintes características:

a) Uso míninimo dc insumos externos
O sector familiar não usa, em geral. agroquímicos e smentes imponadas. O único insumo
externo consiste em instrumentos de produção, nomeadamente enxadas . machados, catanas e
sementes melhomdas.

b) Predominãncia do uso da enxada como principal instrumento de produção
As práticas de cultura são manuais, com a excepção de certas regiõcs onde uma minoria usa a
tracção animal nas operações agrícolas. Os elevados custos e de manutenção inviabilizam, no
momenio actual, o uso dos racores pelo sector familiar.

c) Práticas de agricultura de sequciro
O sector familiar pratica agricultura de sequeiro que depende, totalmente, das chuvas quc são
irrcgulares. Apesar dc Moçambique ser rico em recursos hfidricos tais como rios, lagos, águas
subierrãneas. estes recursos não podem ser usados pela maioria dos. camponeses:
enconuando-se a rega conccntrda no scctor comercial.



d) Priticas dc conc e qucimadas
Estas praticas são, muitas vezes, associadas com rotações e pousios, para pemitirem que as
trras recuperem a fertilidade através do aumento da matéria orgnica e das evs...
As qucimadas ahrangcm também áreas não destinadas à produção agrícola. Presume-se que
csia prliica Csicja relacionada com as necessidades de auto-protecção em relação à fauna
bravia (cobras, porcos do mato, etc.), que em certos casos representam uma grande praga

.*'` ' ;ò t >'. . ''U!S) Át. "t! .t sn- idN -"- e brpcvios como ratos,

e) Criação de animais
Os camponeses dcdicam-se também à produção de pequenas espécies como galinhas, patos,
coelhos, cabritos, porcos, ovelhas e bovino. A prática do sistema integrado de produção de
animais com culturas é uma componente importante para a agricultua sustentáveL Contudo,
cm grandc partc do país, a mosca Tsé- Tsé constitui um entrave imponante à ciação do gado
e isto agrava-se pela redução drástica do gado bovino dizimado durante a guerra.

n Arnauzenamento e processamento dc produtos agrícolas
Os sisicmas tradicionais de armazenamento são bem sucedidos em alguns casos, mas a
maioria precisa de melhoramentos para diminuir as perdas elevadas pós-colheita Algumas
vezes. os camponeses processam os produtos agrícolas, através da secagem ou
tr.itisfom;fniiiç-o "t io ixii para o consuiimo donistico ou comercialização.

2. 1.3. nesticçao agd<clúrural

A extensco agricola em Moçambique. durante o tempo colonial foi dirigida, essencialmente,
para a cultura do algod;;o. Dcpois da independência, esta prática teve continuidade de uma
forma não sistcmatizada, através das cmpresas estatais, em que agentes chamados
cncitiadradorcs- divujlgavam técnicas melhoradas no seio dos camnponeses

Em 1987. o Ministério da Agricultura priorizou o apoio ao sector familiar nas áreas de
implantação das empresas estatais agrícolas. Porém, estratégias c polfdcas claras pam apoio a
esie sctior foram definidas apenas cm 1992 1121, visando aumentar a produção alimentar
sendo. a sustenuabilidade e a protecção ambiental relegados ao plano secundário.

A responsabilidade principal sobre a extensão recai sobre o Ministério da Agricultura, cuja
execução cabc às seguintes direcções: extensão (DNDR), agricultura (DINA). pecuária
(DINAP). norestas c fauna bravia (DNFFB) e planificação e estatdsuca (DEA). Esta
organiízaço scciorial cstInde-se a nível das direcções provinciais. A nfvel dos distritos o
trabalho C mais polivalenie, embora em certos casos se verifique maior epcilizaço. O
treinamento e as visitas são a metodologia em implementação na assisa às actvidades de
exiensão. Paralclamente. algumas ONGs e vários projectos também possuem extensionistas
a nível distrital e provincial.

A investigação agrária cstá, igualmente, acometida ao Ministéio da Agpicultura e encontra-se
dividida em ccreais. leguminosas, tubérculos e solos (INIA), algodão (IAM), florestas
(CEF). veerin.lria (INIVE) e produção animal (IPA).

As faculdades de Agronomia e Engenharia Florestal, Veterinária, os Insttutos Agrários e as
Escolas Basicas Agr;írias encontram-se integradas no sistema educativo do paJs, ou seja, da
UEM'd e do Ministério de Educação. Contudo, a formação em serviço está sob a
responsabilidade do CF:A, Proforge, etc. e dos centros provinciais de fomao agrria
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2.1.4. uaofil

A maioria da população rural não tem acesso a água potável pam o seu consumo. Em geaJ,
ela recomte a fontes cuja áigua, apesar de conter baixo nível de poluentes, é imprópri t para o
consumo humaino, dada a contaminação por bactérias, protozoários e outros poluentes. Rios,
lagos, charcos e poços mal protegidos são alguns dos exemplos de fontes udlizadas pela
população rural para o seu abastecimenio em água.

s..au seiu...do ue |,ivvid nc po ulação rural com lgua "OLv, atav da cWvriur.-
dc poços, furos e instalação de bombas manuais não encontrou, até a um passado recente, a
resposta adequada em iermos de manutenção. A razão principal deste facto foi a guerra e a
incipacidadc quc as insiituições responsáveis enfretam em tennos de pessoal tecnicamente
qualificado bem como de escassez de recursos financeiros e materiais. A fraca experiencia no
envolvimento da comunidade no desenvolvimento dc sistemas melhorados dc abastecimento
da água e sua manutenção, a longo prazo, são também factors que contribuem para um não
providenciamento adequado dc água potável à população rual.

Por outro lado, por razões de guerra, as campanhas de educação saniíria, incluindo aspectos
relacionados com o abastecimento de água e o saneamento do meio, tcm sido reduzidas nas
áreas rurais, a favor das áreas urbanas e periurbanas. A agravar esta realidade, grande pane
da população rural utiliza as magens dos rios, lagos e char os para defecar, aumentando daí
os níveis da contamíinaço da água consumida. Esta, quando combinada com a má nutrição,
tem contribuido significaiivamcntc para a elevação das taxas de doenças que, quando em
presença dc desconhecimento de técnicas como a re-hidrataçio oral e reduzido acesso à
assisitncia nimdica, contribui para a elevada mornalidade que é frequente nas áres urais.

2. 1.5. Principais rroblenas

Pobreza

O problema principal nas áreas rurais é a pobreza extrema da maioria das populações. Esta
pobreza não só causa o sofrimento humano mas também tem cfeitos na degradação do meio
ambicntc. Mais ainda, a pobreza limita severamente as opções disponfveis par a população
rural implementar medidas de protecÇão do meio ambiente. Esta c a razão porque o
crescin cnio do nível de vida das populações rurais é uma prioridade númeroum, o que nclui
tambcm o aumento, de uma foma sustentável, tanto na produção de alimcntos como também
do rendimento para as famílias camponesas e outras necessidades tais como abastc to de
ágiga potivel. aassiçsincia médica, habitação, educação e informação. A combinação da
pobreza nuiricion;l e :a falia de acesso a água potável resulta num índice muito alto de
monoalídadc e nmorbilidade.

Dlcflorestamenioldegradação da terra

Este é, indubitavelemente, um problema nas zonas onde a pressão da populaço sobre a terra
é alia. tal como. eni redor das grandes cidades e ao longo dos pnncipas conredores de
transporte. Esit processo é causado pelos abates para a produção agrfcola, queimadas e o
cone das florestas com fins energéticos (lenhalcarvão). Os resultados são uma redução da
biodiversidade. reduç4o das tenras comunais, com a sua contribuição para a camne bravia,
frutos silvesres etc.. para o sector familiar, a redução dos perfodos de pousio, com os
consequentes baixos rcndimentos e, eventualmente, o cicio vicioso da depadação das teras e
a crosão. Enmborr seja, ainda um problema localizado. torna se necessáno actuar agora para
evitar problcm;as muito mnais sérios no futuro.
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2.2. POSSE DA TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTETÁVEL

2.2.1. lnirodMliCe

A segurança da posse da terra é imponante para o desenvolvimento sustentável pelas
scguintes razões:

c :stn:;:;:irio ;i czi:rr. Cil ,::i ~ a posse da terra, condição imponante para que se
InMiSu! acmpo e cinneiro emn gt;ãÍc e p::otccção sobrc o mcsrno tcrno;

* a terra precisa de ter valor, quer seja monetário ou espiritual, antes de ser procurada e
ocupada. SC as pessoas crem que podem ter sempre, gratuitamente. um novo terreno logo
que o outro csicj;l destniído, não haverá incentivo para cuidar dele;

* o sisicma de protecç5o e gc.stão das terras comunitárias é particularente imponante.

2.2.2. Caracierimac5o íipológica da terra

Um dos aspectos fundameniais a ter em conta quando se aborda a questão da posse da terra é
a aclual tipologia, que se referr às categorias de área de terra.

A comiss;ão de terras distingue quauo (4) categorias:

a) a primeirn caicgoria e a considerada com limitações severas de acesso das pessoas aos
recursos. Isto acontece porque estas áreas já estão ocupadas por outras formas de uso e tipos
<kC t#Ni;iritK e t'itde. pratinmente. iOdo% os 0ecursos estão ocupados ou em uso;

b) a segunda categoria compreende áreas de ocupação dispersa, geralmente ocupadas por
pastagens e utilidaci;is. maiariiiriamenie, pelo secior familiar, com deficiente acesso ao
uliereado;

c) ; Iterceira caucgri;a dec íircas dc ieeri corresponde aquelas que devem ser declaradas ou jio
são. Estas areas rio jit por ineréncia não acessiveis ao público e

d)aq <í ur1; ic;egtori;l corcslx'pnde as ádnas q4ue nuãoesto nem nunca fo«ar ocupadas pelo ser
humano, pelo nenos ao nível que se tem dc ocupação e alteração dos ec~stemas do país.

C)m;o é5 óivio. cçti.. um dCcsIS tipos dc ârmas tcm as suas normas de posse, e as suas
diferrenite, pr;iicaS de gstão.

2.2.3. SistCmaç de n uisicàoda ueT

Sktniem~J k<g ;a

Em Moçanmbiquc a terra pode ser atribufda de forma legal tendo como base as formulaçõcs
contida;, na Constiluiçao da República, tanto de 1975 como de 1990, e também na lei de
ierras de 1979 e seus regulamenios de 1987.

O iítulo foníiil ou legal é adqiuirido através de um pedido à Din cção Nacional de Geografia e
Cadastro que faz o levantamento para que seja autorizada a ocupaçÃo pelo governador da
província ou NMinistro da Agricultura, consoante o tamanho do terreno. Ate 250 ha para
agricultur.a. 5(X lia para pasiagens e 1 (00 ha para florestas, a autorização podc serpassada
pel;a proivíntcia. Ma;is do tíiuC essas dimensócs a autorização é dada pelo Ministro da
A>:riculuuusr:m.
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Sistema informal tradicional

Este sisiema de posse da terra abrangc cerca de 80% das famílias do pais e é geido anrvés
dos métodos tradicionais de atribuição, uso, transferencia e transmissão. Os seguintes
aspectos são típicos do processo informal tradicional de aquisição e posse da tc

* o ,cso nSSO eC r rctemiinado por ser membro dc um grupo familiar, por local de
~-.,-a, c~; ~.'. "..- d::iaravm; ento da floresta para cultivo;

* a existência dc chefes com poder para alocar a terra e resolver disputas ente grupos com
uma organização local distinta (indivíduos externos à comunidade podem obter termra aaavés
dC umam. lxn:ntiss;-o de um iim:eimbro ou do chcfe da comunidade).

Umna vez alocad:í a terra o dircito de uso pelo possuidor é seguro, desde que seja cultivada.
Isto inclui ;ís ierras de pousio devidamente reonhecidas. Neste caso a tena não pode ser
retirada ou realocada. O facto de se membro assegura também o uso das terras comunus
para pastagcns c otitras. São reconhecidas a venda e tansferencia dencro da mesma
comunidade.

2.2.4. Principaisinroblcmas

O si%Cmal eac c osse dc terra exisenite não providencia, normalmentc, Incentivos para
ilscstiilieilít c utilização sustcntável. A lema comum, é mais vulnerdvel, particuarmete nas
áreas de alia pressão populacional ou dc desenvolvimento agrícola em grandc CscalL

2.3. REASSENTAME\T0

Assentamento c reassentamento é um processo continuo e dinímico tms que no presentc
momenio apresenta-se como uma quesião de destaque devido aos efeitos da guerra recn-
terminada (estima-se em 5.8 milhões o número de pessoas deslocadas pela guerrLa sendo 4,1
de milhões deslocados iniernos. 1.5 milhões refugiados nos países vizinhos e 0.2 milhões de
soldados dcSmobilizados e suas famflias).

2.3.1. 0 nroces~o do rmasscr.:aento

O proce.so de êxjdl é mnais complexo do que se pensava inicialmente, na medida em que
grupos c linhagcils diferenics abandonavam as áreas rurais em momentos diferentes para
escapar da gucrra 11 31.

I'or outro lado, o processo dc rcgrcsso está a ser igualmente complexo, pois que a decisão de
rcgrcssar dcpcndc de qucstõcs tais como segurança, perspectivas económicas e o acesso aos
scrniços de saúde. agua. cducação c comércio, c não só das percepções que os refugiados e
os deslocados possasíii ter sob as perspectivas dc uma paz futura. Ern alguns casos, enquanto
uma parte da fam;ulia regressa, a ouir3 permanece nas áreas urbanas ou nos países vizinhos.
Ocasionainlenct. Csta separação é iemporária até que se estabeleça unu base agrícola no
campo. mas em outros casos tende a tornar-se mais permanenic. Tais decisões afectam
mulheres c homens dc maneiras diferentes e, por isso, a considerção dos asp~ctos de género
no processo dc reassetaimienio é de extrema importincia. O que obviamente não se pode
csperar é que os deslocados e refugiados regressem na totalidade.

Acredita-se que a manioria das pessoas regressa para as suas árcas de origem e a experi&ecia,
até agorta. Coir1r11ía CetIC facto. Conttudo, c;toSS báem Ctie as pessoas aperbem-se que as
1-(rt1% qlU Ittadi.u U:rtitíitiC ll MkrtelCICialfll C'st;ão <iea,w c-to por oUtums ppessoa. Neste aso ou
tlevav;leCu ;t 1lç:mu. * Utitrgeiticios Nos ca.sos cm quc as pessoas decidem fixar-se
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em áreas melhor dotadas de recursos naturais, necessariamente, estabelecem-se negociações
com a comunidade local.

.A maior pane dos refugiados e deslocados depende, fundamentalmente, dos seus próprios
recursos. Não obstante algumas operações de transporte específicas e com muita
publicidadc, a maioria decide quando e onde regressar fazendo uso, em larga medida, dos
seus próprios meios. Ajuda externa em alimentação, serviços de saúde, sementes e utensílios

tem de ser considerado urm processo cujo controle, em larga medida, tem de pertencer aos
próprios, cabendo-lhes decidir quando e para onde regressar. Em Cabo Delgado, resultados
dc investigação sugerem que os camponeses utilizarn uma combinação sofisticada de critérios
para decidir onde se deve reassentar e abrir novas machamnbas 1 14], e é muito pouco provável
que o pessoal agrícola, relativamente inexperienie ao nível disuital, seja capaz de fazer evoluir
este sistema para um processo centralmente controlado. Verifica-se, também, que ao nível
local não há suficienie capacidade para conduzir os regrcssados às áreas mais indicadas para o
reassentaento.-

2.3.2. Impacio do reassentamento sobre o meio ambiente e problenmals princinais

Árcas de grande impacto de deslocados

Fez-se pouca investigação objectiva sobre o impacto das populações deslocadas no meio
ambiente. Tudo leva a crer que nos casos em que as populações se refugiaram em áreas já
densamente povoadas. em panicular nos arredores de vilas e cidades, o resultado foi o abate
de árvores para a construção de habitações e lenha e, consequentemente, a erosão do solo, na
medida em que se utilizaram rampas e ladeiras para fins agriícolas e habitacionais. Os mesmos
prejuízos ambientais verificaram-se nos locais onde as populações foram concentradas em
campos. Porém, semprm quc as populações se instalaram de uma forma dispersa, os prcjuizos
vcrificados foram menores . Há indicações de sobrepesca nos estuários costeiros e rios ondc
um grande número de pessoas fugiu do interior para certas áreas costeiras seguras.

Com o reassentamento. alguns desses problemas irão, em cenas regiões, desaparecer e os
recursos naturais renováveis poderão regenerar, mais propiciamnente. Todavia, como já foi
refcrido, nem todos os dcslocados regressarão e, por isso, acredita-se que, alguns probicmas
adicionais pcrmaneccrão. Também é verdade que os maiores prejuízos tiveram lugar ondec a
pressão já era clevada e. nesscs casos, são necessárias medidas especificas para que o meio
ambienie possa reestbelecer-se. Contudo, o impacto geral do reassentamnenio naquelas áreas
será positvo.

Areas de rcassentarnenio

São escassos os dados disponíveis sobre a siluação amibiental nas áreas que as pessoas
abandonaram e nas coniroladas pela REN'AMO. Em muitas dessas áreas a vcgctação
regencrou c houve uma destruição generalizada de casas, sisiemas dc abastecimento de água.
postos de saúde, escolas e lojas. Sendo assim, o que muitas familias vão, reencontrar são
machambas completamente tomadas pelo capim, que terão quc ser limpas c queimadas, onde
scrá tambm necessário proceder ao corte de madeira e outros materiais para a construção de
casas etc. Por isso haverá, inicialmenic, um elevado fndice de abate c limpeza. Na maior pane
das áreas há ierra f6nil e suficiente para receber a população que regressa e, por isso, as
funções de planificação e controlo, com relação à definição dos locais de reassentamento,
ficará confinada a uns potcos casos de terrenos vulneráveis ou protegidos. A acção do
Estado e das agEncias doadoras ficará melhor aplicada no restabelecimento de serviços
naquelas áreas em que as pcssoas, elas próprias, dccidiram instalar-se.
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Áreas vulneráveis e protegidas

Decididanmntc, toma-se necessário desencorjar a ocupaçao, pelas populações, dos parques e
reservas cxistentes. Deve seT, igualmente, reconhecido o facio de algumas populações tercm
vivido sempre cm alguns dos parques e rcservas ( 15] c, por isso, o seu futuro tem dc ser
negociado.

_- :.; . ;iti l. aigumnas áreas cm discussão com vista à criação de novas árcas dc
Co..s5i-vação. .`arCcc razoável dcscncorajar o rcassentamento nestas áreas em paralelo a
negociações com a comunidade local e alguns passos no sentido de se proccder à sinalização
dessas áreas.

Há também áreas especificamnte vulneráveis como sejam as dunas de areia e as margens dos
rios. A actual legislação contém já provisão que protege as margens dos rios, e na maior parte
dos casos o rcassentarnenio irá, provavelmente, reduzir a pressão sobre a vegetação nas
dunas em vez de a agravar.

Assuntos comunitirios

A gestão comunitária dc recursos naturais é tida como sendo fundamental para a protecção do
meio ambicnte em Mloçambique. Fez-se alguma investigação e especWlação, no que diz
ycspeito ao impacto da experiéncia dos refugiados e deslocados sobrc a organização e
percepções sociais no futuro. Possivelmente, o quc pode ser dito ncste momento é que.
algumas das estruturas tradicionais tenham, eventualmente, enfraquecido, mas que a vivencia
de uma tão grande cxperiencia. particularmientc, a experiéncia de viver em áreas de grave
tensão ambiental, poderá fazer com quc as comunidades se tomem nais susceptiveis a novas
ideias sobre a gestão ambicn31.

2.4. A UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA BRAVIA, FLORESTAS E
AGUAS IN-MERIORES

2.4.I. Introdu£ão

.De acordo com as informações disponíveis. Moçambique possui uma das nmis extensas áreas
de floresta naiiva da Africa Austral, ocupando aproximadamentc 70% do território nacional.
Este recurso, para além de constituir o habitat de uma diver3ificada fauna bravia, possui una
panicular imponãncia para o país, pois constitui una valiosa fonte de bens e serviços para a
comunidade.

O recurso florestal é, presentemente, a principal fonte de energia doméstica e de materiais de
construção tradicional. Constitui ainda uma importante fonte de matéria prima para a indústria
madeireira e também para exponação. Para além da madcira, principal produto da floresta,
existem outros produtos tais como a carne, peles e troféus de caça, frutos, cIC. quc lambc'm
são retirados da floresta.

O abastecimento de água para o sCtor familiar e industrial depende das florestas. A protecção
dos solos, do meio ambiente e eco-sistemas é também uma das mais imponantes funções
desempenhadas pelas florestas. Para além destas funções, o solo florcstal é também utilizado
para fins agrícolas. Esta úllima fonte de utilização é, aliás, umna prática comum e a mais antiga
cm todo o país.

Contudo. apesar dos recursos florestal c faunístico desempenharem uma gama variada de
funções, somente alguns benefícios são reflectidos nas contas nacionais. Assim, por exemplo
a contribuição do sector florcstal em 1983 cm termos de PIB. foi dc cerca dc 7%. Estc
indicador não reflccte. scriamiientc, a imponrncia deste sector no descnvolvimento do país
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pois, o papel das florestas na criação de fontes alternativas de energia e de abastecimento dc
água e o papel da fauna no fomecimenio de protcína animal não são contabilizados.

Existe pouca informação em rclação ao valor dc outros alimentos silvestres, apcsar de
aparentarem um valor nutritivo e energético considerável. Infelizmenic, a contribuição destes
(colheitas encobertas) tem sido largamente ignorada na planificação nacional, o que reduz a

2.4.2. Biodiversidade

Biodiversidade é o tenno usado para descrever a variedade total dos organismos vivos
(plantas, animais, fungos e micróbios) que existem no nosso planeta. Isto inclui a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e dc eco-sistemas.

Moçambiqúe possui diversos tipos de eco-sistemas e uma larga gama de plantas e espécics dc
onimais. A flora. particularnentc, abrange cerca de 8 500 espécies, supondo-sc que 219
espécics são endêmicas l1 61. Muitas destas podem ser encontradas nas áreas de conservação
c a continuação da sobrevivencia depende, cm ceno grau, da gestão apropriada destas áreas.
O Lago Niassa é uma importante fonte de peixe endémico. A biodiversidade dc Moçambique
ainda não foi fotalmemie estudada e a guerra contribuiu. até ceno ponto, para a fraca
investigação nos anos recentes. Existe pouco conhecimento das pequenas espécies,
cspecialmc,nte insectos, fungos c micróbios. Na Comissão Nacional do Mleio Ambiente,
cncontra-se em processo dc constituição uma Unidadc de Biodiversidade. O lierbarium
Nacional, no INIAN. c a Faculdade de Veterinária são fontes imponanies de infomiações da
biodiversidadc.

Em .Uoçambiquc é prcdominante a floresta de miombo ( Brachvsre ia spp, Julbernadia spp,
Isoberlinsa spp). Na rcgião central do país, na província dc Sofala. existc uma extensão de
florestas com alguns mosaicos valiosos de floresta cerrada. O sul é dominado por árvores de
savana de mopanc 1171. Existem muitos outros habilats pequenos, mas ricos, em áreas
cspícificas. Existe o perigo das queimadas darem origem a uma degradação florestal,
verificando-se que algumas áreas chcgam a ser qucimadas tris vezes por ano.

Apesar de ainda ser notória a variedade animal. impora realçar que um número considerável
dc animais está-se a tomar vulnerável e em eminente perigo dc extinção ou mesmo dc
extermínio. A guera reccnenmente terminada não permitiu uma avaliação metódica do estado
da biodiversidade animal.

EsPhics Eswnatia MarmmDeu Jou lcno
naciona1 1181 Complexo Comnpkxo M1ammcu

1976 19791191 1993 1979-1993

EklcanC 30 000 373 300 19%
BúfUo 200 000 30 394 6 149 79*
Cocone 35 000

. 35000 2720 120 95%
INhaso 70 000 45 653 443 99%
Ilipopóman1O IS 000 1 770 4 99%
PaLapol 30 0W 2 000 49 97%
* Xlzwbo 4W0 I I 99%

Tabela 3: Esutiuias dc quantidads de fauna bravia
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2.4.3. Coqservacão

As áreas de conservação do património florestal e faunístico nacional não eslão,
aparentemente, bem definidas. Presentemente, está em curso uma análise cuidada dc cada
uma das áreas dc conservação, para.que os linites sejam naturais e dc acordo com princípios
sócio-ecológicos. A ocupação efectiva das zonas pelo pessoal da floresta e fauna é
praicamente nula, com a excepção do Parque Nacional do Bazaruto (marinho) e a Reserva de
Elefantes do Mapuio, ondc existC alguma ocupação, ainda que deficientc.

As áreas de conservação compreendem 4 parques nacionais, perfazendo um iotal de cerca de
16 200 km2; 5 reservas de bravio, com um total de 19 300 km2; 13 coutadas que cobrem 56
700 km2 e 14 reservas florestais de cerca 5 300 km2. O total de todas as áreas representa
1 1.5% da superfície do país. Comprova-se, infelizmentc, e através da experiência do seu
maneio que não é suficente a existéncia de boa base lcgal para a sustentabilidade de todo o
sistema em forma natural. São necessárias outras medidas complementares.

Estas áares, estabelecidas a panir da década 50, 'tm o intuito de conservação dc matas, fauna
e florestas; regularização dos regimes hídricos e climáticos: conservação de solos e
recuperação de árcas erosionadas e conservação de povoamentos de composição florística e
fitosociológica dc reconhecido valor cienitfico.

Várias outras áreas estão sendo consideradas para efeitos de protecção total ou protccção
parcial, utllizando um sistema dc uso múlliplo, panicularmente em algumas áreas dc
conservação entrc fronteiras, ligadas com as áreas de conservação de países vizinhos quc
estão sendo investigadas.

Após 3 independcncia nacional estas áreas pemuneccrain, praticamenie, sem controle e pouco
se conhece sobrc a sua situação actual. Contudo. é de prever que durante os últimos 10 anos
tenha havido rcgeneração de várias espécies e um desenvolvimento. em geral, das formações
ai cxistenies.

Moçambique faz parte da Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies em,
Perigo. O país aderiu também ao banimento do comércio intcrnacional do marfim tcndo
também passado o elefante para o Mlapa 11 da Legislação sobre Actividades da Caça.
proibindo, desta fonna. mesmo a caça desportiva daquele animal.

2.4.4. Uttilizamãc de recur c- fwurnístisos

Consumo da carnc bravia

Desde os icmpos mais remotos, os povos africanos caracterizam-se pelo uso de recursos
faunisticos como principal fonie de proteína animal, como consequcncia da abundáncia de
fauna comparativamente a população (flp), pennitindo um sistema dc aproveitamcnio sem
extinção. Actualmente, continua-se com o mesmo sistema, apesar do aumento da população e
da intensificação no aprovcitanmnto devido a mudanças do tipo de caça (adicionalmentc tem-
se agora a caça desponiva, industrialcomercial, etc.), e a condição económico-social da
população. Este facto reduz, rapidamenic, a relação f/p devido à falta do maneio e, em geral,
de uma consideração económica à actividadc produtiva regular. Dados estatfsticos revelam um
declineo da popúlação de espécics domésticas4c criação não confinada. associado à reduzida
caplura de produtos pesqueiros que são, sem dúvida alguma, contribuinics significativos
como recurso proteico à população humana.

Criação de animiis bravios

A criação comercial dc animais bravios tem aumentado rapidamnctc na África Auslral desdc a
década passada. Os ranchos de criação apresentam várias vantagcns cm relação ao gado
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domesticado: utilizam u=a variada gama de pastos, ponanio, a produtividade em tennos de
carnc pode ser alia assim como também a resistencia a doenças. Nesta área, existe também
um mnrcado potencial dc animais bravios vivos, que apesar de pequeno, é deveras lucrativo e
podcrá ser cxplorado de uma forma sustentável. Existe também um potencial futuro de
utilização destes animais, uma vez domesticados para a tracção animal. Durante o período
colonial houve programas de domesticação de animais bravios, como o eland, que foi o mais
bem sucedido. Contudo, o único animal bravio domesticado existente no nafs é a galinha do

:.'.-.. :--.ocodilos em
iiÚ s;mro uú qua;ro.

Uso turistico

Moçambique tem um considerável potencial turístico, formado por uma combinação de
praias, animais e plantas selvagens, lagos, rios, locais históricos e zonas de rica beleza
paisagística. Cada componente deste potencial necessita, tanto dc protecção como dc
desenvolvimento. E necessário tambcm um controle para assegurar quc onde quer quc seja, o
lurismo industrial não vá destruir os recursos naumrais. E necessária, também, a avaliação do
impacto ambiental bem como a monitorização das actividades continuas.
O turismo decresccu, substancialmente, devido à situação da guerra. Contudo, se fizernos
uma comparação com os p3ísCs vizinhos, mostra que o turismo gera grandes receitas (no caso
do Kénia, a fonte principal de divisas é o turismo, associado à fauna, enquanto que no
Zimbabwc, a reccita anjual do Estado devido ao turismo e utilizacão comercial da fauna,
estima-se em USD 100 milhões por ano).

A preparação dc uni país para o turismo depende do tipo e número de turistas a reccbcr, assim
como dos serviços, quc se lhes pode oferecer. O turismo seleccionado requer sobretudo uma
comunicação rápida c cficicncia organizativa. advindo daí a razão do investimento quc é
ncccssário emprecndcr.

Caça comercial

Inicialmentc, esta actividade caracterizou-se por uma falta de controle justificada pela época dc
abundáncia de animais, tendo sido controlada progressivamenie à medida que aquecles foram
escasseando. Assim. assume imponância cspecial a sua rcintrodução. tomando em linha de
conta o actual cstado das infra-estruturas destruidas pela gucrra. }iá, porém. dois aspectos a
considerar

* outromra. cabia ao Estado menos de 14% dc rcndimcnto dirccto realizado pelos operadores;

* é imporianic a redefinição do valor a pagar ao Estado e ao operador. pelo turista, assumindo,
que as tarifas vigentes est3o ultrapass3das, devido aos cfeitos dc inflacção e as ncccssidades
dc rancio do habitat c da fauna;

* é importante lornar em conta a panicipação comunitária no processo, incluindo os
benefícios.

2.45. Utilizacii o d:í nloresta

Introdução

Dc acordo com o inventário realizado por Malicaux em 1980, cerca de 89% do país aprescnta
difcrcntes tipos de Vcgctação variando de pradaras à floresta densa dos quais:

* 45% é cobenra por savana arbórca pouco densa e de baixo valor comercial, mas dc grande
-valor ecológico:
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* 39% é composto por vegetação arbustiva que corresponde às florestas degradadas c às
sobre-exploradas e em mudança para floresta secundãria. Estas também não tém valor dc
madeira constituindo, no entanto a principal fonte de lenha e material de construção para a
população;
* 16% são classificados com valor comercial, constituindo uma base para a produção
sustentada de madeira com valor comercial;
*0,06% s30 nl3nt:rões comt est)acics eyCs (! <! '- -*

;r. *-cn s;us, C,, .. w.; _ o: ri: ai.. J. ', c, cas23.:.25
cstabelccidas na zona costeira.

A área correspondeni.c à floresta natural é a principal fonte de terras para a agricultura e
pastagens. O sector rural depende da floresta para a agricultura e pecuária, e é o principal
consumidor dos produtos vindos desta (lenha, carvão, plantas medicinais, fauna c outros
alimentos vegetais que equilibram a sua dieta alimentar).

Estima-se em cerca de 15 mnilhões de metros cúbicos a extração anual de produtos florestaís
donde [20):

* 13,8 milhões dc mcitros cúbicos são utilizados para consumo doméstico da população rural
em forma de combustível lenhoso e mnaterial de construção;
* 830 mil metros cúbicos sãa-consumidos pela população urbana cm forma de lenha e carvão
vegCtal;
* 400 mil metros cúbicos são consumidos pelo sector industrial, em forma dc lenha e carvão
vegel31 (secagem do chá, cura do tabaco, panificação, olaria e cerâmica);
* 70 mil metros cúbicos de madeir3. A capacidade instalada da indústria transfonnadora dc
madeira atingec os .300 mil metros cúbicos/ano.

,ombustiveis lenhosos

Calcula-se quc 80% da cnergia consumida no país provenh3 da biomassa florestal. Dada a
situação sócio-económica do país, as fonics principais de combustível vão continuar a ser.
ainda por muito iempo. a lcnha e o carvão 12 1).

Tradicionalmcnic. são as mulhercs e os jovens, normalmenie do sexo feminino. que
procedem à recolha da lenha. A lenha dos troncos e das árvores caiídas encontra-se seca e
pronta para arder e escolhem-se, regra geral, as melhores espécies para queimar. Sendo
assim, os prejuízos ambientais são praticanente nulos (abatem-sc por causa da agricultura
mas não como combusuível), cspecialmentc das zonas rurais com a população dispersa.

Ã medida que a densidade da população rural aumenta, uma das consequências imediatas
recflece-se no dispendio de tempo que as mulheres e jovens gastam à procura de lenha. Esta
sobrecarga reflecte-se nas actividades da economia doméstica. recaindo o fardo principal
sobrc as mulheres.

O abastecimento da lenha nas aldeias, cidades e indústrias é diferente. A recolha da lcnha c a
produção de carvão tornou-se numa indústria local, e as árvores são abatidas para esse fim.
*Esta prática já esIá a causar problemas ambientais, principalmenic, à volta das aldeias e
cidadcs e tende a agravar-se com o aumento da procura.

Gcralmente, a população urbanizada (das zonas peri-urbanas) faz o corte da lenha para a
venda e o fabrico de carvão. Os comerciantes-e transponadores compram licenças de corte
(presentcmcntc 0,54 Mi por kg) e compram o produto aos camponeses, vendendo-o nos
mercados das cidades. Teoricamcnte, as licenças de cone de lenha estariam condicionadas à
disponibilidade de árvores nas rmspectivas zonas. Todavia, na prntca, o Scrviço Provincial de
Florestas e Fauna BN`avia não possui recursos para o dcvido contrlc. O aparente controle do
sistema é feito pelos -postos de controle que se encontram nas estradas principais quc. na
prdtica, não são muimo efectivos. O valor pago ao Governo é menor do que 1% do custo final
e não é suficiente para inccntivar o plantio ou conservação das árvores.
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Apesar do recurso florestal poder satisfazer as necessidades do país, existem focos dc
degradação e deflorestamento cm áreas localizadas, principalmente em redor das principais
urbes, ao longo dos corredores de transporic e na zonas costciras. Esta situação dcvcu-sc ao
movimenio das populações para as zonas acima referidas, devido à insegurança registada nas
áreas rurais, ao longo dos anos da guerra. Com as perspectivas dc paz, a situação poderá
melhorar com o retomo das populações xe so v' erCn er- ^ vm m;irn or ?ctc.o aos rCctirs0s.
Aponizm-se ronio prnncipais faczores a con-ibWr:m para csa srntaçiao, a a;xnura de áreas
agricolas, os elevados índices de queimadas verificados e o cone de lenha e a produção de
carvão vcgctal nestes locais.

Maputo Corrdor* Nampuia/
Corredor do Beiral Corredor
Limpopo Chimoio dc Nalai

Area (milhõcs ha) 5.2 3.1 3.0
Popul3Ção (milh&S) 2.6 1.6 2.1
Biom (106 < on) 123 74 57
Incremenio Anual dc
Biomrass; (106 lon)

Cstun3uv3 ala . 7.5 4.2 3.2
CMiMwLÍVa baixa 0.75 0.42 0.32

Uso annuai dc BiomaLsM
(106 ton) * 1.6 0.96 1.26

Tabeb 4: Mêdia dc enrgia de biorn3ss3 nas urtS ^nas de esaudo e uso pela popuIaçào desçaç megna. 2als
1 221 .

Os dados da biomassa existente sugerem que ela é suficientc, a cuno prazo. nas principais
conccntrações populacionais. A bioniassa usada está entre as estimativas alia e baixa de
incremento, o que significa que o actual uso pode ser não sustentável. O fabrico de carvão
torna mais complicado este quadro devido à quantidade de energia que se perde no processo
de fabrico. Para compensar este problema está a facilidade do tansporne do carvão a longa
distãncia que permite a exploração de uma área miaor.

Comercio madeireiro suslentável

O comércio madeireiro é uma prioridade porque constitui uma fonte poíencial importante de
rendimentos para o país. Há. contudo, o perigo de Moçambique se ver despojado dos seus
recursos, com consequências ambien[ais negativas a longo prazo e com poucos beneficios
para o pais, se não existir um sistema dc controle adequado. Ainda há condições para a
rcuperacçao e cxpansão sustentável do sector comercial florestal, após o declineo verificado
nos anos rais recentes. devido à guerra e à obsolencia do equipamento.
Aciualmente, apcsar do recurso florestal ser constitufdo por uma vasta gama de espécies, a
tendéncia de utlização resume-se a um número reduzido desie, geralmente comercializado no
mercado internacional e nacional em toros. As espécies valiosas estirmam-se enire lO a 15%
do total. Em panicular o pau-preto; o pau-rosa e a umbila possuem valor elevado no mercado
nacional e internacionaL. Na determinação das quantidades anualmenie autorizadas para abate
não se tem tido em consideração à situação de disponibilidade do recurso existenie. A guera
não permitiu a execução de inveniários c,consequentemene, a elaboração de um plano de
maneio.
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Ivncisa Á de Volwnc de Cone anual Cortic anual
fnestas fn .
(1 000 ha) (1 000m3) csp ciesvaliosas todasesp6cies

(1 000m3) (1 000oro3

C. Delgado 540 6 270 5,9 26
Nias 900 14 390 12.0 54

.7 7 ?, ^
_5li} s.-.4:; S12,0

Tct 390 6 710 6.5 29
Sofala 600 13 260 22,2 83
Mianica 270 4 910 5.8 23
tnhamtmc 330 1 660 0,9 9
Ckv2 190 2 930 2.9 13
NJPutIO 120 1 790 1,4 7

TOTAL 4 s60 77670 78.2 340

Tabela S: Rccuros dC l nss indigmas nas di(crvntcs provlncias 123.

A comparação dcstes valores com o corte corrente anu3i dc 70 mil metros cúbicos sugere-nos
uma grande capacidade de expansão sobre os níveis existentes. Existe. potencialmente. o
pcrigo deuma sobrm-cxploração, quer das florestas particulares como das árvores de madeira
preciosa. dentro dessas florestas. Por isso, é necessIrio monitorar essa expansão a nívcl local
e das espécics abatidas. ilá um potencial particular de expansão das cspécics dc uso
secundário:

Sempre que se proccdc ao abate *dc uma ou duas espécies preciosas, deixando intactas as
_ restantes. pode-sc verificar uma drgradação do valor madeireiro da floresta, mesmo que os
níveis globais da biomnssa permaneçam altos.

2.4.6. lilia dasea inieores

A maioria dos rios c perenial. A principal bacia hidrográfica do pais é a bacia do rio
Zambeze, incluindo a barragem de Cahora Bassa, com uma fauna pcsqucira dominada por
IlYdrocynus vi:zoaus c Dissichodus schenga; e o baixo Zambczc, incluindo os tandos de
Mtrromeu e o rio Chire, que é escoado através do Lago. Niassa. Na zona sul, metade do
sistema dos rios é maíoritaniente do tipo dc planície, com predominantes cheias sazonais e
uma fauna piscícola dominada pelos tipos Tilapia e Siluroids. Nas montanhas do none e nos
planaltos são escoados numerosos riachos, dentro de uma estreita arca costeira, com um
curso pcrmanente e uma fauna piscicola mais adaptada.

Por causa de problemas de insegurança, o csiado da maioria dis planícies húmidas não é
conhecido. Contudo, os tandos são ambientalmente imponantes para a pastagem do gado,
agricultura, pescaria e fauna bravia. Pántanos grandes não são comuns no país. Todavia, em
qualquer local onde apareçam, são extrcmamente imponantes para o pescado, animais bravios
e para a agricultura de sequeiro. Os sistemas pantanosos incluem pequenos lagos naturais e
artificiais, nascentcs. charcos e represas. Ocorrem ao longo dos rios, lagos ou áreas
costeiras, e devem também exístir na forma de águas infiltradas ou nascentes. Embora muitos
destes sistemas possam existir no país, os mais significativos são as represas. As represas
são usadas intensivamenei na criação do gado, agricultura de sequeiro. abastecimento dc água
para uso doméstico c,ocasionalmente, para a pesca e caça.

Embora a pesquisa do valor das águas interiores ainda não tenha sido fcita no país. os
benefícios potenciais direcios das mesnas resumem-se no seguinte:

Fauna bravia
A naioria da fauna bravia cm Moçambiquc está associada às aguas interiors.
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Pescaria
O pescado proveniente dos rios e lagos é um dos maiores recursos proteícos pam a população
rural e poderá ser expandido e desenvolvido comercialmente e para o turismo, especialmente
em Cahora Bassa. A actividade pesqueira na águas interiores é dirigida, quase que
exclusivamente para a subsistência. Os pescadores, na sua maioria, são também agricultores e
2 -ctivid2.ci recsoueir serve, Micip t:, n2r. c"'^"- Cr t s{; " n -

2;u,,r1 amzn:,i , co;l '^ 10i-n o .!- ': is U;3-$an.-o. -D p ;uo ) o i?_ Du 2!õ .<sc- c:-[ o .r

a albufeira dc Cahora Bassa existe muito pouca infornação sobre a exploração desíes
recursos. Contudo, estimativas grosseiras indicam para o Lago Niassa - somente o lado
moçambicano - uma captura estimada em cerca de 9 000 toneladas/ano com potencial de
rendimento de cerca de 22 000 toncladas/ano.

O Lago Niassa tem cerca de 245 espécies descritas, o que faz dele o lago com maior número
dc espécies no mundo e que são um recurso lucrativo, em termos de peixes vivos para
aquários, no Malawi. Para Cahora Bassa, com cerca dc 34 espécies descritas, estimativas
anteriores indicam um potencial de cerca de 15 000 toneladas/ano. Contudo, estimativas
recentes, obtidas atravCs de inferências em outras variedades semelhanies, sugercm um
rendirmnto po[çncial dc 19 000 toneladas/ano.
Existem relatórios que mencionam que o pescado, em algumas águas interiores, está em
declínco. Esta situação é grave, panicularnente, em áras onde muitos deslocados sc fixaram
durante a guerra.

Durantc o penodo colonial havia regulamentos em rclação ao tamanho mínimo das malhas
para possibilitar aos pescadores artesanais sobreviver e crescer. Estas normas não têm sido
reforçadas e muito menos observadas.

A responsabilidade'institucíonal pela pesca nas águas intcriores está distribuída cm dois
organismos estatais, sendo a Secretaria de Estado das Pescas rcsponsável pela albufeira
Cahora Bassa e Lgo Niassa, e o M\inistério de Agricultura pelos pequenos lagos, rios e
piscicultura.

Agricultura
A população rural usa as zonas baixas para a produção de culturas. São áreas importantes
para o pastorcio. porque têm um alto potencial produtivo e porque podem ser cultivadas por
uni período mais prolongado (podem desenvolver-se culturas com alto conteúdo dc água).

2.4.7. Principais Rroblenas

1. Em redor das cidades e vilas os cones descontrolados dc lenha, origina:m uma
deflorestação calizada c isto tris como consequncia a ersão e degradação dos solos.

2. A caça descontrolada origina um declínio dos grandes manmferos.
3. A falta de protecção dos habitats-chave represcnta um perigo para a conscrvação da
biodiversidade.
4. A falia dc controlc no cortc dc espEcics madcirciras preciosas origina o cmpobrecimento
das florestas.
5. A sobre-pesca cm alguns lagos e rios põe em perigo a continuidade das cspccics.

2.5. o SECrOR AGRiCOLA COMERCIAL

Este sector comprecnde as grandes plantações de culturas dc rendimenio (algodão, cana de
açúcar, coqueiros, clíá) e outros médios c pequenos privados quc se dedicam,
essencialmente, a culturas intensivas dc rendimento para fins comerciais ou industriais. O
secior cultiva umna área estimda enm 109 276 hectares e caractcriza-sc pelo uso intensivo de
tc&nicas c insumos de alto impacio tais como mecanização agrícola, agmquímicos e rega.



2.5.1 . O impacto sobre o neio ambiente

Agroquímicos

Os insumos que representam maior impacio para o meio ambiente são os pesticidas
(insecticiias, fungicidas e herbicidas). Embora o uso dc fertilizanics no país seja ainda muito
baixo, existe um risco real de cutroficação dos rios e barragcns. Os países vizinhos com
maior nível dc mecanização, 'oncorrem para poluir os rios que desaguam em Moçambique.

A utilização de pesticidas passou a ser. regulamentada por lei, em 1987. A partir dessa altura,
a venda ou uso de qualquer tipo de pcsticida, tem que ser, em teoria, registado e aprovado
pela Direcção Nacional de Agricultura e pelo Ministerio da Saúdo. A cnfase principal no
processo de registo tem a ver com a toxicidade ao ser humano, mais do que com o ambiente
em geral. Existe uma política activa para desencorajar o uso dos químicos mais perigosos, a
menos que não haja uma altemativa mais viável. Existe, adicionalmente, uma lista de
pesticidas proibidos, como os da "Classe 1", que só podem ser utilizados mediante
autorização específica.

O mercado dc pesticidas em Moçambique, está avaliado em cerca de USD 6 a 10 milhões por
ano. Grande parte destes pesticidas (80%) destina-se ao uso em plantações de algodão. e os
restantes pesticidas são, maiornariamente, utilizados no sector comercial, com uma utílização
muito reduzida no sector familiar (excepto no cultivo de vegetais nas zonas vcrdes).

Embora o uso de pcsticidas seja rclataivamente pequeno. e em grande pane confinado ao
scctor comercial, há alguns receios importantes a ter em conta. E sabido que raramente se
utiliza o equipamento de proiecção, espccialmente no sector de pequenos proprictários. A
fumigação aérea do algodão pode, acidentalmente, contamin3r pessoas e cursos de água.
Existe, igualmente, o rcceio do uso descontrolado e desqualificado nas zonas verdes, poder
ser prejudicíal à saúde humana, incluindo às vezes o facto de não se respcitar o período entre
a fumigação e a venda dos .vegetais. Uma outro aspecto diz respeito a cenos annazéns de
pcsttcidas, algumas vczcs trazidos no ámbito dos programas de ajuda e às vezes fora dc
prazo. e que são um potencial perigo e necessitamn de medidas seguras para se proceder à sua
climinação.

Embora o sistema de controle e registo em vigor sxja teoricanmente correcto. na prática, a falta
dc recursos. especialmente de pcssoal qualificado, condiciona a sua cfectividade. E quase
ceno que se tenh3m importado e utilizado no pafs pesticidas não registados. Ao nível distrital
cabe à agricultura aulorizar o uso de pcsticidas de 1, classe. à saúde supervisar o desembaraço
de pcsticid3s excedentários e ao comércio. a venda dos mesmos. Porém. a maioria dos
distritos não dispõc de capacidades para descmpenhar o seu papel.

Moçambique tem uma polftica oficial de gestão integrada das pragas. Ela representa uma
tentativa dc limitar o uso dc pcsticidas, aceitação de níveis baixos de prejuízos causados por
pragas e a promoção dc mecanismos de controle natural para diminuir o número de pragas.
Um aspecto importante diz respeito ao contrlc da fumigação, contrariamentc às fumigações
automáticas em certos períodos do ano, como se verifica no caso da produção do algodão,
onde os números das pragas atingem níveis muito altos.

No que diz rcspcito ao resto do scctor familiar, Moçambique pode dar-se por feliz, em virtudc
da utilização dc pesticidas ser praticamente nula, o que é uma boa base para promover a
adopção de estratégias alternativas. Mcsmo que o uso de pcsticidas sc torne cada vcz mais
acessível, passarái muito tcmpo até que o secior familiar disponha da fomiação e dos mneios de
protecção necessários para a sua utilização. Torna-se necessirio enconrar ouras altcrnativas.
Devcm constituir prioridade o trabalho sobrc mecanismo de controle biológico e o
levantamenio dos niétodos tradicionais exisientes para o controic das pragas.



Irrigação

A área total com sistemas de regadio em Moçambique é de aproximadamente 131 258 ha. A
maioria destes sistemas utiliza águas das barragens ou rios. O uso de águas subterráneas é
muito limitado, restringindo-se a pequenos regadios. Os grandes regadios encontram-se nas
açucarciras (42 000 ha) na região do Chokwé, Xai-Xai e, preseniemenie, está a ser instalado
um na região do Sábiè. Os outros regadios são de tamanho médio ou pequeno, muitos deles
instalados por ONG's.

Os maiores problemas par os regadios em Moçambique são os da gestão das águas de rega e
drenagem, falta de recursos para análisc laboratorial das águas e os fundos para suportar os
custos de manutenção dos mesmos:

As deficiências na gestão das águas originam a degradação dos sistemas de rcgadio e do meio
ambiente. Os sistcmas, canais e valas destroem-se muito rapidamente e os solos ficam
vulneráveis â salinização (Chókwè, Maragra, Mafambisse, Búzi, Ingúri) ou alcalinização dos
solos. Em certos casos, devido à falia de medidas preventivas, o meio ambiente é afectado
pelo aparecimento de doenças tais como a malária (caso de Inguri) e a bilharziose.

Mecanização agrícola

A mccanização no sector comercial esta mais concentrada nas operações de lavoura, dcrruba c
sementeiras (algodão, milho). Nesie coniexlo, os efeitos da mecanização em termos dc
sustentabiltdadc agrícola cstão relaccionados com práiicas dcficnies de lavouras que podem
originar a erosão dos solos ou uma deficiente dermba e nivelamento dc solos, que ocasiona a
destruição da camada arável. Nas lavouras, isto acontece quando as máquinas e alfaias não
são adequadas à textura, estrutura e topografia dos solos.

2.5.2. Principais oroblemrs

Embora os índices de uso de pcsnicidas e fenilizanics possam ser considerados baixos em
NMoçambique. nas regiões onde são usados causam os seguinies problemas:

* alguns pesticidas cstão fora dos prazos de uso e outros são imponados ilegalmente. porque
são produtos já banidos;

* no cultivo de vegetais, nãqé obedecido o período de segurança recomendado;

* salinizaçio é um problcna real em alguns esquemas de regadio mal geridos;

* a erosão dos solos é também, um problema nas grandcs árcas comcrciais.

2.6. -INFRA-ESTRUTURAS RURAIS

Existindo uma série e variedades dc infra-estruturas típicas dc campo, mencionar-sc-ão aqui
as que sc julgam dc grndc afinidade com o ambienic.

2.6. 1. Barragens

Cahora Bassa, Massingir. Pequenos Libombos, Corrumana. Chicamba e Mavuzi são as seis
principais barragens construfdas em Moçambique, nas últimas duas décadas. Situam-se,
respectivamente, nos rios Zambeze, Elefantes, Umbelúzi. Sábie e Révue (afluente do Búzi).

*Pam além da pesca que é realizada nestes sistemas, nenhuma delas conseguiu materializar os
próposilos e múltiplos interesses por quc foram construídas. Assim. Cahora Bassa para além
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de proteger as áreas a jusante contra as cheias, há muito que deixou de produzir energia de
acordo com as suas potencialidades. Massingir e Corumana, ambas sem comportas
montadas, irrigam a jusante áreas muito insignificantes. Pequenos Libombos abastece água à
cidade de Maputo, amonece os caudais de cheias, irriga campos agncolas mas, falta ainda
cumprir com um dos seus objectivos: gcrar energia eléctrica.

- ;.a ., sbarragens atravessam zonas
contribuído para situações de

.... , 8 WW ç ,;., ;, J,.~.;:,ca e salinização. Todavia, e
contrariamente ao que poderiam scr os efeitos positivos consequentes à construção das
barragens, a evaporação das próprias águas armazenadas nas albufeiras tem também
influenciado a sua mineralização.

As embocaduras dos outros rios onde se situam as barragens de Massingir, Pequenos
Libombos e Corumana, são afectadas pela intrusão salina, cujos nfveis dependem da estação
do ano, ou seja, do caudal transportado pelos rios. Em regra, nestes rios, a intrusão salina
faz-se sentir em distâncias que variam entre os 20 e 40 km afectando, inclusivc, as águas
subterráneas. Este facto, conjugado com a salinidade das águas superficiais, influi
negativamente sobre a agricultura dc regadio. No caso panicular do rio Zambczc a influência
da intrusão salina faz-se sentir a 80 kIn do Oceano Indico. -
Salvo o facto dc ter havido a movimentação de bcns c tcr-se pcrdido algumas árcas dc
agricultura familiar, as dreas quc ficaram submersas pelo cnchimcnio das albufeiras das
barragens em consideração não comprometaram a existéncia de espécies da fauna e flora raras
ou consideradas cm extinção. Contudo, a realidade é bem diferente em relação às árcas que
ficam a jusante. A estc propósito, o rio Zambeze. após a construção das suas duas grandes
barragens (Kariba c Cahora Bassa) alicrou significativamentc o ambicníc que fica a jusanic.
Assim, da regulação de caudais resultou, por um lado, num aumenio da intrusão salina junto
à costa c. por outro, na redução dc sedimentos. Esta redução dc sedimentos acelerou a
destruição de algumas áreas de mangais ao longo das planícies de inundacçio. A redução dos
caudais e humidadc ao longo do dcita possibilitou a secura dos ricos solos aluviais.
conduzindo-os a uma situação dc alcalinidade ou salinidade e consequente invasão pela
savana. Por outro lado, a regulação dos caudais com efeitos como intrusão salina, redução de
influência de sedimcntos e secura dc solos a jusante. contribui para uma sugnificativa redução
de algumas espécies da fauna bravia.

2.6.2. Fstradas. ole .n de energia elécrica e _ aminhos de fe

Em NMoçambique há quatro linhas férrcas dispostas no sentido Este/Oestc, e que ligam os
países vizinhos ao mar. Um total dc 4 600 kn de cstrada é alcatroado e 24 SO km. é de terra
batida. Estima-se em 10% o total da rede de transpones cm boas condições, em que um terço
não tem sido utilizado regulannente. As vias secundárias estão em condições precárias e
muitas, praticamente. intransitáveis.

O investimenio no sector dos transportes no país tem, tradicionalmente, privilegiado os
principais corredores de trinsito ferro-ponuários ao serviço dos países vizinhos do intcrior.
Infclizmente, esta política conduziu a um relativo negligenciamenio da infra-estrutura de
transpone ao serviço das necessidades da economia nacional rural e de exponação. O
Programa de Reabilimação Económico e Social (PRES) enfatiza a reabilitação/construção de
vias de acesso, nomcadanmnte as prinmáias. secundárias e terciárias.

As linhas de transporte de energia panem de Cahora-Bassa para algumas partes de
Moçambique, a África do Sul e Zimbabwe. Os cfcitos direcios anibientais são pequenos, mas
os efeitos secundários podem ser significanies. A longo do corredor da Beira cstá instalado
um oleoduto, enquanto sc plancia a instalação de um gascoduto, a panir de Panda, em
Inhambanc, para a Africa do Sul. O gascoduto dc Panda necessitará da Avaliação do Impacto
Ambiental (AIA).

As estradas e camiinhos de ferro podem-afectar o meio ambiente dc duas nmnciras:
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a) Como fontes dc danificação ambiental na medida em que afectam a drenagem, causam
'erosão, etc.
b) Como meios dc acesso ao uso de recursos naturais.

,'s uanos mencionados .... a são, de fa..., '..aiUo limitados se sc- tomar ei, cu&..u i>
problemas globais do país e, por isso, não devem ser considerados uma prioridade. Contutdo

-- onselháveis alguns ̀  m-vnentos 1 eOS ca- * ls .-
."u1s5u1ídos devcm ser coíLcebidos por fonna a niiniuizar a ruptura das linhas de drenagem
e tomando as precauções necessárias para evitar a crosão.

O principal efeito das estradas e caminhos de ferro sobre o meio ambiente é produzido pela
facilitação do acesso aos recursos naturais e produção agrfcola. A falta de transporte e,
portanto, de oponunidades de mercado, é um estrangulamento da agricultura do sector
familiar. A prová-lo está o facto da luta pela terra ser mais intensa nas árcas com acesso aos

*mercados. O abate de madeira para lenha e carvão tem lugar ao longo das estradas que vão
dar às grandes cidades. As estradas também determinam o acesso à instalação comercial e à
extração mineira. Em alguns casos, as estradas que foram construídas com um deterninado
objectivo (por exemplo exploração mineira ou controlc da mosca Ts6-tsc) acabam por servir
outros propósitos, como sejam a caça furtiva, com implicações ambientais graves.
2.7. O USO DOS RECURSOS MINTERAIS

2.7. 1. Intredu£ão

Moçambique é um país possuidor de vasta variedade dc recursos minerais de formação
magmática, sedimentar e metamórfica, conforme indica a tabela 6.

A indústria mineira cm Moçambique ainda não tem exprcssão na economia nacional, sendo o
seu contributo para o Produto lnemrno Bruto inferior a 2%.

Excluindo a exploração do carvão e da tantalite. em regime industrial, a maior pane da
exploração mineira é feita pelas comunidades rurais que sempre estiveram inscridas no sector
mineiro, visto constituirem a principal fonte de mão-de-obr para os emprendimentos
mineiros elou estarem envolvidas na exploração anesanal e comercialização dos produtos
minciros mais procurados, como ouro e gamas.

O sector minciro foi afectado durarmentc pela guerra, quc deswuiu as infra-estruuras cou
bloqueou o acesso a estas, o que indirectmente afectou as pesquisas e o investimento
necessários. Neste contexto, as actividades de prospecção e pesquisa geológicas de campo
ficaram practicamente paralizadas e as cxportações começaram a baixar significativamente; a
nuioria das empresas mineiras iniciou a descapimilização ou falcncia.

A actividade gcológico-mineira deixou de ser tarefa exclusiva do Estado, com a aprovação da
Lei de Minas (Lei N' 2186 dc 16 de Abril) e do seu regulamento. Esta Ici imprimiu um novo
impulso e dinãmica, com o surgimento de vários agentes económicos intcressados no sector,
nomeadamente empresas multinacionais e o pequeno emprcsauiado nacional cmergente.

Cavão (Mucanha-Vuzi, linjova ctc) 9.8 x 109 Gás n~at1 (Pd.Tsranmc.Bwu) 120 x 109
Pentoxidc dc Tanualo 6.S 1a0 Cobre (Chiduc) 102 x 13
Mánnow (Montepuc7) 350 x 103 Asbcstos (Mavita. Mulevala) 490
Benionite(0oan~) 8.5 x 103 Feldsto(Tulua) 12
Mlinézios de Ferro (MNcuco, etc.) 254; 103 Apaitc (Evn4 Monte M~unde) 270x 103
Gratnio (Agias pAsadas) 4.8 x 106 Sieniwos (Chiss"ndo.trunumbala) 4.3 a 106
Grafite (à4ngónia, Ancuabo> 40 a 103 OuOo (aica. Namluc) iOo
Diatomitos (Manhiça. Bom) 2.8 x 103 Bauxite (Marinpnc. Milangc) 6.1 x 103
Granitos Ncgrw (Gondob) 1.9 R.103 Agib(Diversos) 18 a 103
Calcs (Saamanp. Mwnuza) 39 x 1U3 Areias Saliciosas II x lt3



Fluorite (uambc, Canixie) 15 x 1Q3 . Caulino e Areias Caullnicas 4.4 x 103
Guano 900 Gesso (Divinhe, Miezi. Metuge) 40
Pcrlitis 954 Mica (Muiane) 72

Tabela 6: Estimativas das resems mineais dc Moçambiquc (tonl;adas, except o Gás cm m3)

2.7.2. Pesoyiai e exnkjL; l

É tarefa do Estado garantir informação base sobre os recursos minerais disponíveis para o
desenvolvimento. Contudo, este confronta-se com a falia de fundos para desenvolver grandes
projectos de investigação geológica, particularmente nas áreas de cartografia geológica
regional e pesquisa mineral, para o descobrimento de novos jazigos. Em relação aos serviços
geológicos, estão em desenvolvimento projectos de produção e publicação de documentação
geológica de grande utilidade pública.

Em termos de exploração mineira de pequena e média escala estão em curso projectos de
produção de ouro aluvionar e primário em Manica, produção de bentonite em Maputo,
produção de márrnore em Montcpuez, produção de esmeraldas em Niame e Maria 111 na
Zambêzia. Outras acções visando a reabilitação das antigas minas de pegmatites estão cm
curso na Zambézia (Muiane, Marropino e Morrua).

Para operções mineiras de grande escala prosseguem .tovos projectos de pesquisa de
minerais pesados das areias de Angoche/Quinga e PebanefrMoebase. respectivamente.
Decorrem, também, negociações para o financiamento do esludo de viabilidade do projccto
integrado do carvão.

A exploração mineira de pequena escala. em muitas regiões mineiras do país, está inscrida
nas comunidades rurais. Em muilos casos, represcnta uma actividade familiar suplementar à
agricultura nos períodos longos de seca. complementando as reccits da população rural.
A mineração de pequena escala concentra-se na exploração do ouro, especialmentc em 1Manica
e de gêmas, quase por toda a região centro c none do país. mas com maior incidência na
Zambézia e em Nampula 1241. O problema ambiental de natureza social e cultural, resulta da
f'ebre' do ouro e das pedras semi-preciosas. Esta 'febre" trouxe novos componamentos

-sociais e novos valores nas comunidades rurais e mesmo nos centros urbanos alterando, cm
alguns casos, valores tradicionais e o perfil completo dessa comunidade[241.

Em Mnoçambique verificam-se alguns problemas ambientais que afectam a estrutura fisica dos
solos e os cursos de água, como na exploração do ouro em Manica. Os garimpeiros destroem
jazigos com a sua mineração gananciosa e desrmgulada. destroem as margens e os leitos dos
rios e zonas agrncolas.. A utilização do mercúrio para a amalgação do ouro constitui um dado
adquirido e ocorre já a poluição dos rios (Manica). Na Zambézia, poçosc trincheiras não
restituidos constituem um perigo permanente. A lavra ambiciosa também é gravc 1241.

2.7.3. Perspectivas do sector mineiro

* O grau de conhecimenio geológico-mineiro existente mostra que todos os recursos minerais
considerados valiosos, apresentam perspectivas económicas favoráveis para a implementação
futura de projectos dc grande. média e pequena escala, com o envolvimento de vários
sectores económicos e sociais. Com as perspectivas de paz e as condições geológicas
existentes, Moçambique poderá, a médio e/ou a longo prazo, desenvolver uma indústria
exmactiva/mincira à cscala da região (SADC).

Para o sector rural, a mineração em pequena escala pode representar uma actividade
suplementar à agriculiura, complementando as receitas das populações rurais ou produzindo
matérias primas para autoconsumo na construção, ccrãmica. agricultura e outros sectores. A
exploração local dc agrorninerais e sua aplicação directa ou após beneficiação em solos
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pobres, poderá responder às necessidades de uma agricultura bem sucedida com o mínimo
dispêndio, pois haverá uma redução significativa na imponação de ferilizantes, o custo de
:Tansporte é reduzido e constitui mais uma fontc para emprego da mão-de-obra rural.

Os principais problemas ambientais são a poluição causada por práticas inapropriadas,
especialmente no uso de mercúrio na mineração do ouro e no nanuseamento inadeo!i2do de
resíduos rcsultantcs da extmacção do carvão.

III. CONSTRANGINIRETOS

3.1. INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos naturais não é tarefa facil, porque implica uma acção global e
interligada, que requer harrnonização dos diferentes objectivos pretendidos, em termos de
crescimento económico e desenvolvimento económico sustentável.

Os dois objectivos acima mencionados, muitas vezes, entram em conflito na medida em que é
complexo obier benefícios sem custos. O objectivo deste programa c propor soluções que
harmonizem a utilização dos rccursos naturais com custos mínimos e procurando reconciliar o
crescimento económico e a redistribuição dos benefícios pela população rural
(especificamentc as famílias camponesas no contexto global e em particular a mulher
camponesa), a protecção da flora e fauna bravia. o aproveitamento racional dos recursos
hfdricos, a, conservação da biodiversidade, o reassentamento da população e as infra-
estruturas rurais.

3.2. GESTÃO DOS RECURSOS PELA COMUNIDADE

1. Ainda não cxistc ncnhuma estrutura. a nível da comunidade, legalm=ntc reconhecida pelo
Estado. Tal rcconhecimenio é nccessário para a delegação de responsabilidades da gestão à
comunidade e est, por sua vez, ganhar receitas resultantes da exploração dos recursos rurais.

2. Falia de experiência, quase a todos os níveis, no concernente ao trabalho com as
comunidades rurais na gestão dos recursos.

3. O papel das mulheres. na gestão do meio ambiente é pouco reconhecido. Os conhecimenios
e intercsses específicos das mulheres cm relação ao ambienie nem sempre são considerados.
quando são tomadas decisões.

4. A maíoria das mulheres não é envolvida na tomada das decisões na comunidade sobre a
gestão dos recursos naturais. O trabalho das mulheres, dentro do governo, é insuficiente
porque elas também não estão devidamente represcntadas a nível das cstruturas do podcr
local.

3.3. O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR FAMlLIAR

1. As instituições do Ministério de Agricultura, INDER, empresas agrícolas e ONGs, ainda
não estão envolvidas na exiensão rural dc uma fonna integrada e abrangente, que se reflicta
nas realidades do sector familiar como utilizadora de rcursos rurais múltiplos. A experiência
e os recursos disponíveis dos serviços de investigação e extensão rural no apoio à
sustentabilidade da agricultura do sector familiar são muito fracos.

2. Os preços dc compra aos camponeses do sector familiar são geralmente muito baixos, o
que inibe o investimenio para unm agricultura sustenlável. Isto é agravado pela forma coro a
ajuda alimentar c feita (gratuiumente) e através de conmda imponada.
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3. A falta de tracção animal reduz a árca cultivada e o uso de estrumc. Isto acontece por causa
da falta de tradição, extensão, redução dos cfectivos, incidência da mosca Tsé-Tsé e pela falta
de experiéncias na utilização de outro tipo de animais (búfalos, burros, etc.)

4. Até recentemente a investigação agrária não estava orientada para o sector familiar. Neste
contexto ainda não há alternativas viáveis para a agricultura de abatc e queimadas.

5. Falta de acesso a fontes de abastecimento adequadas e, onde existem, há falia dc
capacidade de as martcr,

6. Falta de programas de sancamenio que tomem em consideração aspectos relacionados com
o abastecimento de água, o que conuibui para elevadas taxas de morbilidade e mortalidade;

7. O papel das mulheres no desenvolvimento do secior familiar é pouco reconhecido, em
termos de investigação e formação, e a tecnologia apropriada para estas também está pouco
desenvolvida.

3.4. POSSE DA TERRA

1. Não existe um reconhecimenio legal dos dircitos tradicionais de uso e aproveitamcnto da
terra. Como consequcncia, os dircitos tradicionais existentes não são considerados durantc a
atribuição 4as tcrras através do sisiema fomnal.

2. As mulheres, sendo as maiores uiilizadoras da terra, não têm garantia sobre a terra c ncm
sequer são envolvidas no plancamenio do uso da mesma.

3. Não existem recursos humanos, e muito menos materiais, para executar um regisio (tombo
3eral de tcrras) a nível nacional, excluindo as zonas urbanas.

3.5. REASSENTAMENTO DA'POPULAÇAO

1. Não há uma coordenação adequada entre a Direcção Nacional de florestas e Faunra Bravia
(DNFFB). as autoridades locais e as agcncias que apoiam o rmassentamento. A D.NIl:lB não
tem capacidade dc prevenir a ocupação das tcras nas zonas protegidas.

2. A perda do material genético loca1 (sementes, estacas, animais, ctc.), durante o período dc
guerra, poderá dificultar o reinício das actividades agnrcolas.

3. A existência de minas e explosivos constitui um perigo para as populações.

4. A fmca capacidade de implemeração da lei de terras, para a protecção dos originários. cria
conflitos entre as populaçõcs e dificulta o reassentamento dos regressados.

3.6. UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS, FAUNA BRAVIA E
ÁGUAS INTERIORES

1. Os sistemas dc licenças dc abates cm vigor não encorajam um uso sustnctável. As licenças
de abate não exijem do seu proprietário uma gestão da floresta por forma a protegê-la ou a
aumentar o seu valor. A única regra quc promove a sustentabilidade é a do rcgulamento sobre
o "tamanho mínimo" que, na prática, nem sempre é cumprida. Verifica-se também, uma falta
de capacidade dos Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia (SPFFB) para reforçar os
cntérios sobre a proiecç3o do meio ambiente.
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2. O nível de impostos em vigor é muito baixo (ceita de 1% do valor da madeira), o que não
encoraja o uso sustentável nem gera os rendimentos máximos possíveis.

3. Constata-se uma descripáncia entre os esforços de conservação e os benefícios da
população.

4. A criação de áreas de conservação é considerada pela população como um estrangulamento
dos seus direitos naturais de utilização dos recursos (bens e -- ,?;-os) que precisa para a sua

5. Em grande pane dos casos, prevalece o critério técnico de selecção de áreas de
conservação. Assim, cria-se uma contradição entre os objectivos e as práticas, pois existe
pouca consideração da participação da comunidade que reside dentro ou em redor das áreas
de conservação, em relação aos benefícios que poderiam obter.

6. A população toma-se hostil às áreas dc conservação e ao sistema de protecção, porque não
recebe nenhum benefício delas. Esta polftica e estratégia é contraditória e todo o sistema
torna-se quase inviável.

7. As áreas existentes de conscrvação das florestas e fauna bravia representam uma grandc
área dc uso. Em termos dc sistemas de conservação faunfstica esta área é maior do quc a do
Kénia, África do Sul ou Zimbabwc. A DNFFB não tem quadros preparados e muito menos
r=cursos para implementr estas tarefas.

5. Constata-se a falia de experiência para o descnvolvimento da gestão comunitária dc
florestas e fauna bravia. a nível d3 admnistração distrital. SPFFB e dentro da DINFB.

9. De acordo com a legislação em vigor, as florestas naturais e a fauna bravia são
propriedades do Estado. Isto não motiva indivíduos ou comunidades em relação a
conservação destes recursos.

10. O sistema dc licenças e fiscalização do cone de lenha e fabricação de carvão não é
baseado em critérios sutentáveis. A capacidade de fiscalização é fraca, os actuais fiscais
desempenham um papel policial e não educativo,

11. Não existe valorização da floresta indígena e, por isso, verifica-se a ausência de
incentivos para os agricultores, comerciantes e a população em geral se envolverem em
actividades de florestamento ou para as comunidades gerirem as florestas indígenas.

12. Observa-se falia de informação sobre produção de biomassa nas florestas indígenas, uso
doméstico de lenha e carvão vegeial, gestão das florestas indígenas, zonas chaves dc
biodiversidade. uso de alimentos silvestrcs (colheitas encob,nras).

13. As serrações encontram-se desenquadradas em relação ao potencial madeireiro das suas
árcas de localização c as suas capacidades de laboração.

14. Falta o acompanhamento e a gestão adequados dos recursos associados às águas
inicriores (por exemplo as terras remotas), por escassez de quadros. infra-estruturas e
recursos financciros.

15. Reduzida infornação, pesquisa e políticas para a pesca anesanal nos lagos e rios.

16. Falta de envolvimento das comunidades e reforço das medidas de conservação, tais
como, o tamanho mínimo das malhas das redes e observância das épocas de defcso.
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3.7. O SECTOR COMERCIAL AGRíCOLA

1. Falta de recursos e de pcssoal qualificado para fazer cumprir a lei sobre o uso dos
agroquímicos e a falia de equipamento de protecção para os utilizadores.

2. Auscncia de políticas e usrat~àas corrcct2s ;..;c;iarnOnto dos regadios geridos pelo
Estado, e falta de capacidade dc gcstão dos siste,mas (não existe tradição de gestão de
sistemas dc regadio como cmn n3fs"s como o E<!;-! ,-. etc.)

3. Elevados custos do capital c manutenção do equipamento agrícola mecanizado.

3.8. INTRA-ESTRUTURAS RURAIS

1. Os benefícios das barragens existentes não atingiram ainda o seu potencial planificado
devido, essencialmente, à gçstão inadequada e à gucrra. Por outro lado, os custos ambientais
são maiores do que os previstos.

2. As descargas na maioria das barragens ainda nio estão a ser geridos dc modo a balancear
as necessidades de produção de energia com as necessidades do meio ambiente.

3. As estradas são em número insuficiente e de fraca qualidade. o que diminui o raio de acção
e a capacidade de penctração do sector familiar no mercado, que por sua vez induz a poucos
rendimentos e receitas para os camponeses e a uma sobrm-cxploração dos recursos naturais
das árcas a quc itm acesso.

3.9. o SECrOR DOS RECURSOS MINERAIS

1. Auséncia dc um plano (inicr)ministerial dc gestão ambiental para minimizar os impactos
negativos resultantes da exploração mineira. tais como poluição do solo e das águas.
degradação do meio físico, desbravamento dc florestas. interferências estrangeiras na ordem
políica. económica e social, disputa de terras, etc.

2. A mineração de pequena escala em Moçambique cstá a provocar impactos negativos nas
comunidades rurais, principalmente do ponto de vista sociãl e cultural. Este problema
ambiental, de natureza social e cultural, resulta da febre do ouro e da pedra.

3. O desconhecimento das tecnicas base de pesquisa e explormção mineira, a ausencia de uma
cultura e tradição mincira e o desejo de riqueza fácil, conduzem à prláica da cxploraçao
ambiciosa e à destruição da potencialidade dos jazigos e redução do seu tempo de vida. Estas
práticas não são apenas desenvolvidas pela população mas :ambém pelos ttulams de licenças
ou concessões minciras.

4. O exercício da actividade mineira dc pequena escala cria os seguintes probicmas
ambientais: (i) alteração do equilíbrio dos eco-sistemas animal e vegetais. (ii) erosão e
denudação, (iii) poluição dc águas e solos, (iv) alterações morfológicas c (v) lavra
ambiciosa.

5. A implementição dos projectos de desenvolvimento desie sector, em ternos de média c
larga escala, encara probiemas como longos prazos de preparação, regime fiscal pouco
incentivador e engenharia complexa que. geralmente. constitui uma parte substancial (25 % a
40 % ) do valor global dos investirmentos.
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IV. RECOMENDAÇÕES E PRIORIDADES DE ACÇAO

4.1. GESTÃO COMUNITÁRIA DOS RECURSOS NATURAIS

ó-~~~ ó~.~ ''a. .' 3 li ,r:.^ .-: r >- :t.. cDrS !fli .ia :r ...

Estruturas comunitárias - A médio prazo, alguns tipos de estruturas rcconhccidas a nível
local, tais como os comités de desenvolvimento da comunidade, necessitarão de ser
rc=onhecidas. Estes deveriam ser incorporados em vez de substituir as estruturas tradicionais.

Formação - Formar trabalhadores do campo cm matérias relacionadas com o envolvimento
da comunidade, como por exemplo, no Diagnóstico Rural Rápido. Privilegiar grande ênfase
às questões de género na gestão e uso dos recursos naturais.

Políticas e leis - Proceder à revisão das políticas e Icis relacionadas com a utilização dos
recursos naturais pela comunidade, (por exemplo os casos ligados a direitos sobre árvores.
animais bravios e tera comunal).

Estruturas - Implantar e desenvolver estruturas reconhecidas pela comunidadc, através das
quais o Governo podc atribuir responsabilidades e colhcr bencfícios provenientes da correcta
gestão dos rccursos naturais.

Género e meio ambiente - A inclusão das mulheres das comunidades rurais em
.programas da gestão de recursos naturais. Esta inclusão implica o reconhecimnito dos
diferentes papéis e necessidades, com base no género, a valorização do conhecimento
espccffico das mulheres, a auscultação das opiniões das mulheres rurais, a inclusão da mulher
rural na tomada de decisões e na fonnação de extensionisías rurais, por forma a quc sejam
sensíveis às questões de género e meio ambientc.

Género e poder . Elevação do nível de panicipação das mulheres nos diferenies órgãos dc
decisão e poder (Govcmo, ONGs nas áreas rurais).

Conhecimentos tradicionais - Pesquisar o conhecimento tadicional de gestão ambiental,
com o objectivo dc introduzi-lo nas práticas exisienies e crenças.

.4.2. SUBSISTENCIA DO SECTOR FAMILIAR

Exiensão agrícola/rural - Criar um sistema intcgrado de investigação c scrviços dc apoio
que reconheça a utilização múltipla da natureza para a sobrevivência do secior familiar. O
camponês deve scr assistido em todas as csfcras da produção, incluindo actividades
integradas (culturas, florestas. fauna bravia. investigação, comercialização, formação.
indústrias agro-industriais. segurança alimcntar), com elaboração das diversas direcções do
Ministério da Agricultura, complemen[ada com uma planificação e coordenação a nívcl
provincial e com os sectores de construção, saúdc, águas, cducação, comércio, etc. O
envolvimento de maior número de extensionistas do sexo fcmcnino dcve ser inccntivado e
priorizado, para melhorar a eficiencia.

Coordenação- intersecIorial - Estabelecimento de 'Comités para o Desenvolvimento
Sustentavel do sector familiar' a nível das províncias e distritos envolvendo as instituições
locais e operacionalizar os mecanismos dc interligação entre todas as instituições dc
investigação, INDER, CNA, etc. para sugerirem políticas e prioridades de investigação para
apoiar directamente o sccior familiar. Implantar um sistema dc controle e avaliação de todos
os projectos dc apoio ao desenvolvimento rural sustentável (do governo, ONGs, etc.), por
forma a uocar e valorizar experiências.



Formação de extensionistas - No curriculum de fornação dos extensionistas devem scr
intomduzidos temas relacionados com o meio ambiente , a dimensão social de sector familiar,
t&cnicas de Diagnóstico Rural Rápido, temas relacionados com o papel específico da mulher
na contexto global rural assim como temas relacionados com o desenvolvimento de técnicas
básicas comunitárias.

Investigação agrária - Os doadores e outras instituições devem priorizar o apoio aos
sectores de investigação, com um programa de pesquisas sobre sistemas agrícolas
sustentáveis, alternativas ao abate e queimadas, agro-reflorestamento, uso mínimo dc
insumos agrícolas externos, tecnologias apropriadas para aliviar e proteger as mulheres nas
zonas rurais, etc. Este programa, com uma duração aproximada de 10 a 20 anos, seria
desenvolvido em colaboração com instituições internacionais tais como o (International
Center Research Agroforestry -ICRAF). A pesquisa deve ser participativa, ou seja, deve
garantir a participação efectiva do camponês através das suas ideias e experiências locais.

Alternativas ao abate e queimadas - Particular atenção dcvc ser prestada às práticas de
cone e queimadas indiscriminadas que afectam o mreio ambiente. ainda que não seja possível
impedir o abate e as queimadas, at que os camponeses possam dispor de alternativas prátitcas
para manier a fenilidade dos solos, clinmnar as ervas daninhas, proteger-se contra os animais
bravios e técnicas melhoradas de caça.

Agro-silviculíura - Incentivo do secior familiar no plantio de árvores ( fruteiras,
eucaliptos, leucaena) cm consociação com culturas alimentares ou de rendimentos. com o
objectivo de aíingir maior cficiéncia do uso das icrras.

Sementes de variedades melhoradas
a) Evitar que se perca a base genética dos tipos de sementes existenics. bem adaptada à seca e
às pestes locais.
b) Evitar que os camponeses se tomem dependentes dc semcntes imporados (particulamientc
hbridas). sabido que essc abastecimento não é susientável.
e> Evitar a introdução dc variedades que requiram a utilização de insumos externos
(ferilizantes e pesticidas), que se utrduzem em elevados encargos para os produtores.

Criação de animais e tracção anim31 -,A criação dc animais e a utilização da tracção
animal garante ao camponês a reciclagem dc energia sem promover a poluição do meio
ambiente. O sistena de controle da mosca Tse-Tsc precisa de ser avaliado e acompanhado
para se evitarem efeitos ncgativos no meio ambientc. Encorajar o uso da tacção animal.

Irrigação - Acessibiiidade do sector familiar na utilização dos sistemas dc irrigação dc uma
fomua eficiente.

Preços e mercado - Rcestabelecimento e expansão da rede dc comercialização rural e
reabertuma de estradas com o objectivo dc oferecer ao sector familiar oponunidades para obter
prCÇOS máximos pelos seus produtos. Estabelecimcno de práticas de ajuda alimentar tais
como a compra interna de produtos para a emergência que eslinmulem os produtores
nacionais.

Aguas - Prosseguimento do desenvolvimento de sistemas de abastecimento de água potávcl
nas áreas rurais.

Participação da comunidade - Priorizar o envolvimento da comunidadc no
desenvolviímnio e manutcnção dos sistemas de abastccimenio dc água.

Saneamento e educação sanitária - Relançamenio e cxpansão da educação sanitária para
as áreas rurais (redução dos riscos de conlaminação da água c introdução de proçgramas
sanitários dc baixo custo).
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4.3. UTILZAÇAOECONSERVAÇAODA FAUNA BRAVIA, FLORESTAS E ÁGUAS
INTERIORES

Reforço à DNFFB - A implementação de um programa planificado de reforço na gestão, e
capacitação técnica do sector da floresta e fauna bravia. Reforço institucional, orientado a
permitir que DNFFB e suas representações provinciais nas DPA's tenham a capacidade
necessária para liderar na orientação, regulamentação, assistencia e, se for o caso,
parlicipação no maneio integrado e sustentado da floresta e fauna. Formação/treino/extensão,
a todos os níveis, para facilitar o mancio apropriado dos recursos.

Gestão dos parques e reservas - Reestabelecimento da gestão nos maiores parques e
reservas de caça, especialmente contra a caça furtiva.

Colheitas encobertas- Pesquisar o valor das " colheitas encobenas" obtidas pelo sector
-familiar, nos recursos florestais e faunísticos. Introduzir estes valores dentro da planificação
económica do país.

Criação de animais bravios -Encorajar a pesquisa em ternos de potencialidades para os
ranchos de criação e apoio às iniciativas do sector privado. Investigar o potencial para a
domesticação das espécies selvagens, para um posterior uso pelo sector familiar.

Licenças de caça - As licenças dc caça devem reflectir as taxas do mcrcado e, somente,
srem emitidas quando comprovada a abundancia das espécies-alvo nas árcas específicas.

Participação das comunidades - Devem ser desenhados e implementados planos dc
desenvolvimento específicos, dos parques ou de complexos. para o sucesso do cnvolvinmnto
das comunidades e garantir a sustentabilidade das áreas de conservação.

Arcas de protecção - Na continuação da revisão das areas que são prioritárias para a
protecção legal, incluindo as áreas interfronteiras. a cuno e médio prazos a prioridade deverá
scr o melhoramento da gestão e protecção das ármas existentes. em vez dc aumentar as áreas
consideradas protegidas.

Tributação - Os impostos para abate de lenha, madcira e aninais devem reilectir o valor dos
recursos e os níveis de lucro razoáveis. Um aumento das receitas, como resuliado da
actualização dos imposios pode ser utilizado na preservação dos recursos florestais e
faunísticos e nos incentivos para os fiscais, operadores da caça e a comunidade.

Processamento . É necessário encorajar a ac[ividade de processamcnto local por forma a
que esta incorpore o máximo valor possível dentro de Moçambique. (Por exemplo os tmncos
de pau-preto ltm um valor de exportação de USD 7701m3 , cm bruto. e de USD 7 00()1m3
quando trabalhados) 1271.

Conservação de espécies - Por foma a conservar a proporção de espécies preciosas na
floresta, após sucessivos ciclos dc abate, torna-se necessário aprofundar a invcstigação quer
nos aspectos técnicos como nos de gestão.

Concessões de abate - Atribuir concessões de abate e de gestão a longo prazo a
companhias que disponham de incentivos para proleger o valor dos seus recursos e ao
mesmo tempo proceder à auditoria quc verifique esse processo antes da renovação da
concessão.

Serraçes - As novas serrações p&dem ser controladas através de um pedido específico de
uma avaliação dc impacto ambiental tendo em linha de conta a capacidade máxima sustentável
dos campos.

Plantações florestais - É necessário concentrar esforços por fo-rma a garantir que a
produção das planações existentes se tor-ne sustenLtvel e viável. Não é uma prioridade iniciar
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novas plantações, pois os esforços devem-se centrar em fazer com que, quer as florestas
indígenas quer as plantações, atinjam níveis de gestão sustentáveis e lucrativos.

Gestio da lenha - Desenvolver um plano de gestão da lenha para cada lugar urbano. Esie
processo deve envolver as áreas à volta das cidades nas seguintes categorias:
A - Áreas sensíveis e áreas que já tenham sido sobre-exploradas e de biomassa reduzida, a
qual deverá ser reservada para uso das comunidades locais.
B - Árcas de potencial biomassa nas quais será parmitido o cone comercial e o transponc.
Será neceia una fiscalização mais eficiente para evitar o cone e transpone parnindo da área
A. Deverá ser encorajada a gestão comunitária de florestas para o abate da lenha na área B.

Fogões e fornos caseiros - Encorajar a pesquisa e programas pilotos para o
melhoramento de fogões de energia eficiente e fomos de carvão para o uso caseiro.

Aguas interiores - Estabelecimento de um programa específico, revisão de toda a
legislação imporiante existente e encorajar o apoio a um programa de conservação das águas
interiores. Estudar-se a possibilidade dc criação de autoridades das respectivas águas, com
cnfase no sistema de gestão integrada das águas interiores especiais. Aumentar as
oportunidades para a preparação de quadros, nos vários campos. relacionados com o uso e
conservação das mesmas.

Projectos de pesca - Investigação e projecios pilotos sobre a gestão comunitária das
reservas de pcíxc nas águas interiores.

Protecção do pescado - Reforço das medidas de conservação da fauna das águas
interiores, tais como os tamanhos mínimos das malhas de redes. e o estabelecimento c
cumprimenio das épocas de defeso.

4. 4. POSSE DA TERRA

Lei de lerras - Os camponeses precisam de uma segurança de posse de term para poderem
investir tempo elou dinheiro na conservação da mesma. Revisão da Lei de Tenras de forma a
que garanta aos pequenos proprietários/camponeses uma segurança na posse da terra que
rabalham. segundo critérios que lhes dc o direito fonmal, c que se tenha cm conta o dircito
tradicional e ouuos critérios de uso e transmissão de propriedade.

Coordenação intersecborial - Formalizar um sistema de coordenação entre o sistema
formal e tradicional de atribuição de terras, para se evitar a atibuição da mesma parcela de
tera a duas entidades diferentes.

Direito das conmunidades - Inclusão do conceilo dc direito das comunidades à terra e do
conceito de direito à posse de recursos comuns (caça, frutas, lenha, etc.), no sistema formal
de posse de terra. O envolvimento da comunidade, em especial das mulheres, na gestão dos
recursos naturais, merece a maior atenção.

Planeamento do uso da terra - O plancamento do uso da terra nas zonas rurais deve ser
feito pelas autoridades locais, em coordenação com as autoridades tradicionais e a população.
O sistema formal do planeamento e zoneamento do uso da tera deve ser concenirado nas
zonas de alta pressão. A planificação deverá ser baseada tanto em critérios ecológicos como
s6cio-cconómicos.

Aquisição da terra - Obstrvãncia da questão do género no sisiema de aquisição, uso e
uansação da terra, com o intuito de permitir e garntr que a mulhcr goze dos mesmos dircitos
que o honien nesta matíria.

Registo das terras - A experiência dos projectos pilolos de registo e cadastro dc terras
deverá continuar a ser usada na revisão de políticas e leis dc iteras.



4.5. REASSENTAMENTO

Meios de trabalho - Alo'ação de recursos nos organismos do Estado, panicularmente As
autoridades distritais locais c outras instituições ( SPFFB, SPGC, SPPF, etc.), visando
capacitá-los na execução e mancio das actividades de gestão de rceursos.

Reaquisição das terras - Protecção aos deslocados na rcaquisição das suas tcrras.

Desminagem - Desenvolviímcnto de acções rápidas de desminagem nas regiões afectadas.

Sementes locais - Empreender acções de recuperação das sementes locais perdidas durante
a guerra.

4.6. O SECTOR AGRfCOLA COMICERCIAL

Uso dos agroquímicos - Providenciar recursos suficientes visando fazer cumprir a
regulamentação existenie em matéria de pesdcidas. Formação eontínua do pessoal no controle
e rmontoramenio de pesticidas, especialmente os pequenos produtores de algodão, e nas
Zonas Verdes. Monitoramento dos efeiios secundários dos pcscicidas e fertilizantes em
relacção aos solos e cursos de águas livres ou águas subierrnneas.

Reservas perigosas - Inventariar os armazéns de pesticidas desprotegidos e organizar a
sua eliminação em condições de segurança.

Promoção da gestão integrada das pragas * Concentrar esforços no controle biológico
e na expansão dos mecanismos de controle tradicional de pragas.

Revisão de políticas - Revisão das políticas de registos dos pesticidas, com enfase nos
aspectos relacionados com o impacto sobm o meio ambiente.

Formação e auto-gestão - Fomução de pessoal local capaz de gerir correctamente os
regadios, prionzação de pequenos sistemas de regadios. envolvimento dos utilizadores na
gestão dos regadios e descentralização do sistema de gestão dos regadios.

4.7. INFRA-ESTRUTURAS RURAIS

Implementação - Materializar, gradualmente, os múltiplos propósitos por que se
construíram as barragens (abastecimento da população, gcrção de energia. contenção de
caudais de cheia, irrgação, pesca, etc.).

Operação das barragens - Pôr em prática regras de operação das barragens que pennitam
descargas de caudais que salvaguardem o ambienie a jusante ( por exemplo para o Baixo
Incomati foi definido 1.5 mis).

Protecção das bacias hidirográrhcas - Proteger as bacias hidrográficas a montante das
barragens, desincentivando o deflorestamento e promovendo programas de reflorestamento
para evitar o arraste de solos e, consequentemente, sedimentação das albufeiras.

Prálticas agrícolas - Promover o emprego de boas práticas de agricultura (por exemplo
utilização adequada de produtos químicos, construção de sistemas de drenagem eficientes,
ew. ) que reduzam ou -eliminem os níveis de mineralização das águas.

Avaliação do impacto ambiental das barragens - Avaliar os efeitos positivos ou
negativos resulianies do facto de. de uma maneira geral, os caudais mínimos na época dc
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estiagem serem maiores em relação aos que se verificavam na mesma dpoca, antes da
construção das barragens. Sujeitar as barragens que ainda não foram alvo, a uma avalição
ambiental mais rigorosa, considerando os actuais benefícios e não as projecções optimistas.

Planificação - A abertura das estradas deverá ter em conta os factores arnbientais, (a
importância de tornar acessíveis as áreas agrícolas, o efeíto das estradas na recolha de lenha,
na caça etc.)

4. 8. O SECTOR DOS RECURSOS IMINERAIS

Planificação - Elaboração de um plano inter-ministerial que facilite as instítuições de lutela
do sector geológico-mineiro a aplicação do Artigo 69 da Lei de Minas de 1986, como um
instnumento jurbdico eficaz, pam a protecção do meio ambiente.
Avaliação do Impacto Ambiental - Proceder ao levantamenio sistemático, em todas as
mínas e nas áreas potencialmente problemáticas exiscentes, envolvendo equipas
multidisciplinarts de controle e gest4o ambiental.
Reforço das capacidades - Que sejam criadas condiçõcs de tabalho nas instituições de
tutda de modo a reforçá-las em iermos de quadros e qualidade dc prestação de serviços.
Infra-estruturas . Reabilitação de infra-estruturas. principalmente as vias de acesso aos
jazigos e minas potcncialmente reconhecidas.
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1. INTRODUÇÃO

\ rnhic:t,crs't!i t:r-.- fi,x 3ira F;. -' n k "> <; !.:-...

c a sua diversidadc cm habitats naturais, quc albergam numcrosas espécics faunísticas com
reconhecido valor cconómico, social e cultural.

Por razõcs óbvias, os maiorcs agrcgados populacionais encontram-se na faixa costeira
cstimando-sc, actualmcnte, em ccrca de 2/3 da população total do pais. Por outro lado, os
maiores ccniros urbanos cncontram-sc, igualmentc, localizados nesta árca, o que faz dela um
palco de realização dc diversas actividades económicas. De entre vários factores, o
superpovoamento, a ocupação informal dc terrenos em árcas sensíveis, a exploração não
controlada dc mangais e oitros recursos florestais conduzem ao aumento dc problemas dc
erosão, extinção dc espécics raras cntrc outros:

Paralcíamentc, os recursos costciros do país estão, actualmente, cm alguns pontos sob fornc
pressão devido à procura, cada vez maior, por parte das populações para satisfazcrem as suas
necessidades básicas. Os impactos derivados da maioria das actividades dcscnvolvida.s cm
terra. tais como, dcscnvolvimento da agricultura e da indústria, cntre outros, fazem-se sentir
no ambiente marinho e costeiro.

Oujtra amcaça resulta do facto dos sistemas de csgotos dc todas as cidadcs costeiras do país
dcescarrcgarem no mar, sem tratamento prévio adcquado, o mesmo acontecendo cm relação
aos rcsiduos industriais. Isto constitui um pengo permanentc de poluição ao quc sc acresce o
facto do Canal de Moçambique scr palco de actividades de transporte marítimo de rotina,
ondc o tráfico dc petrolciros represenia um pcrigo potcncial adicional de poluição por
hidrmxarbonetos e seus derivados.

I1. 1>RINCtIPAIS ASSUNTOS E PROBLEMIAS

2.1. PESCAS

2. I . I . Rccursos Pestiuciros

Capturas

Ao longo da costa moçanmbicana distinguem-se trcs áreas principais de pesca marítima. com
uma exiensão, de cerca dc 100 000 km2, nomeadamenie os Bancos de Sofala e de Boa Paz,
os patamares do talude continental, cm especial na zona da Inhaca, e a faixa litoral, baías e
embocaduras dos rios.

O potencial dc pesca nestas áreas é cstimado em cerca dc 310 000 toncladasdc pcscado. cuja
composição, por principais cspécics, se ilustra no quadro 1.

Não cxisiem rcgistos das capturas reais credíveis no país, por deficiéncia dc medidas dc
controle. Se sc lomar em consideração o pescado desembarcado registado, a captura. total
ronda, actualmcntc, as 20 (X)O toncladas anuais (cCssou praticamcntc a pcsca industrial dc
peixc. que capturava cerca dc 15 00( loncladas). Contudo, estima-sc quc em 1992 as
capturas cfectivas ascenderam a 120 000 toncladas. Esta estimativa, por áreas de pesca
principais, aprescnta.-sc do scguinic modo:

-bancos de Sofala e dc Boa Paz - 45 000 toneladas;

-taludc continental - 8 00<) toncladas;



-faixa litoral, baías e embocaduras dos rios - 66 000 toneladas

As espécies mais importantes (representando cerca dc 60% das capturas totais cstimadas),

... .t , .. ,.z,r -> r~
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dez meses, com dois meses de defeso, com alia captura no segundo e ierceiro trimestres e
baixa no quano trimestre;
Gamba: encontra-se no talude continental, em especial a sul do rio Save. Pcsca-se durante
todo o ano, com alta captura no segundo semestre e baixa no primeiro;
Carapau e cavala: encontram-sc nos bancos de Sofala e de Boa Paz. São pescados durante
todo o ano, com rendinentos regularmente distribuidos ao longo do mesmo;
Peixes de rocha: cncontram-se nos bancos dc rocha. Capturam-se durantc todo o ano,
com rendimentos mais altos na cstação seca (invemo austral).

Para além da pcsca marítin1a, há ainda a considerr a pcsca cm águas interiores, cxcrcida no
Lago Niassa, na albufeira dc Cahora Bassa c em lagos, rios c planícies dc alaganmento. As
capturas estimadas situam-se à volta das 30 000 toncladas anuais, para um poiencial
calculado cm cerca de 90 000 toneladas.

Aproveitamneto do potencial pesqueiro

Com excepção de algumilas espécies, cxploradas ao nível do seu máximo sustaáclivel,
aparentemente todos os outros recursos disponíveis estão cm condições dc suportar uim
esforço niaior de pesca.

As espécies quc não dcvcm ser objecto dc um incremento do esforço de pesca são:

a i o camarão. principal produto de exponação e cspécic com maior valor económico unitãrio,
atingiu-sc já o máximo admissível de captura: qualquer aumento da sua captura poderá por
cm risco a continuidadc da exploração do recurso:

b) os peligicos e demersais, capturaveis em zonas abrigadas da costa e em cmbocaduras de
rios, a prcssão a que estes recursos têm estado sujeitos nos últímos tempos (crescimento
súbito de pescadores e artes dc pesca inapropriadas) pode levar a uma deterioração da sua
capacidade de renovação. A pesca artesanal que utiliza, por exemplo, redes dc arrasto para
praia, captura grandc número dc imaturos, pondo em risco o recrutamento para pesca nas
campanhas scguinics.

Dc momenio não se pode afirmara existência de factorms ambientais exteriores com impacto
negativo sobre os recursos pesquciros, tanio em águas marinhas como nas contincntais. Os
níveis de poluição, doméstica e industrial, não atingiram ainda valores preocupantes.
Todavia, a baía de Maputo, que funciona como 'ninho' de algumas espécies e é unm eco-
sistema condicionado naturalmente, atingiu já índiaces de poluição significativos. A
reabilitação dc alguumas unidades industriais e a instalação dc outras poderi agravar a situação
de dcscargas poluentes, sem tratamenio prévio dos resíduos.

O caso da poluição causado pcio petroiciro "Kaiina P". em 1992. por scr acidental, é de
considerar marginal às questões ambiêntais, sobre as quais se pode actuar preventiva e
programadamenic, situando-sc no ãmbito da criação dc um plano dc emergência para
combater a poluição em toda a cosia.
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2.1.2. Estnituri produtiva
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..s »opuiaçubs uesiozauas ua guerra. i. W<isJIVCi que este numeiro de pescadores, alguns
deles forçados a desenvolver a actividadc da pcsca sem serem originariaientc pescadores,
venha a reduzir-se com o rctomo das populações às suas zonas dc origem.

Quanto à pcsca industrial e semi-industrial, o número de trabalhadores/pcscadores ronda os
7 500.

Considerando cstes valores, e admitindo um agregado familiar médio dc 6 a 7 pessoas,
atinge-se uma população dcpendcnic directamente da pesca dc cerca dc 650 000 pessoas.

À cxcepção da pcsca industrial e semi-industrial, que possuem dados cxacios, as
informações disponíveis sobre a estrutura produtiva não permitem conclusões definitivas
sobrc a mcsma.

O quadro seguinic ilustra a situação aciual da frota dc pesca. registada e estíimda.

Tipo dc barco Número

Barcos de pesca artesanal

-c 9 mctros 14 500
<estimativa)

*> 9 mtcros 3 700
<estimativa>

Barcos de pesca semi-industrial 89

Barcos dc pcsca industrial 116

TOTA 1. 18 405

2.2. PARQUES MARINHOS

A manutenção c o desenvolvimento da utilização de recursos das zonas costeiras c marinhias
requcrem quc algumas destas áreas sejam mantidas no scu eslado natural. Salvaguardar os
habitats criíicos para a produção pesqueira, preservação dos recursos genéticos e da
biodivcrsidadc, prOICCçãO COSICira, CIC. exige uma gestão racional das áreas naturais. Em
algumas destas áreas, uma utilização limitada (pesca, corte de madcira, lenha, etc.) pode scr
permnitida, mas de fomia sustentável.

As catcgorias dc gestão devem ser concebidas c implemcntadas direccionadas para um ceno
tipo dc actividadcs, de tal modo quc o desenvolvimento de uma não exclua o
desenvolvimenio de outros bcnefícios.
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2.3. DEGRADAÇÃO DOS ECO-SISTEMAS COSTEIROS E MARINHOS

Dos eco-sisteíiias mais representativos e imponantes da costa moçambicana destacam-se os
manans, as m, as rn7;ainhas e os corais.

--.- s-J .>a. .- _ . i, cij.ju l a lI.i papei í;ai+ C .t na coniser-vação i u;
biodiÍversidade e na proiecção contra a erosão causada pelo mar.

Apcsar de não existir infomiação quantitativa e qualitativa acerca do cstado actual deste
recurso, há indicações de que, pelo menos em algumas áreas, preseniemente há urna
exploração não sustentável do mangal, principalmente em áreas anexas às zonas urbanas,
para a sua utilização como lenha, material de construção, salinas, etc. Especialmente
preocupante é que em alguns pontos localizados, os utilizadores tradicionais, as comunidades
locais, estão sendo substituídos por cmpresas que têm, na maioria dos casos, um impacto
negativo maior sobre os recursos naturais.

O desaparecimento dos mangais em algumas zonas chaves pode ter consequencias graves
para a pcsca e cm relação à-protecção da costa.

As crvas marinhas tropicais encontramn-se entre os cco-sistemas naturais mais produtivos.
Estes resursos não têm uma distribuição uniformc, dependendo a sua abundincia da
qualidade da ;í-ua onde se encontram.

Em Moçambique, embora se conheçam poucos casos concretos (por exemplo. Bairro de
Costa dc Sol) dc exploração direcia das ervis marinhas, elas são de grande imponrancia
ecológica e economica visto que elas também formam áreas dc desova e crescimento para
muitas espcices comerciais de peixe e camarão e, devido a sua alta produtividade prinmária
representam a base de vida para os recursos de invcrcbrados e peixes que abundam na área.
Por outro lado, elas são ainda um ciemnto imponante na protecção conira a ,ro.cão costeira.

Em áreas ondc a pesca é feita utilizando o arrasto de fundo c o arrasto para a terra a
degradação deste recursos é quase que inevitável e. pode-se tomar irmversível à medida que
o arrasto é intensificado, devido a sobreexploração e declínco dos recursos pesqueiros.

Apesar da pouca informação concreta e actual que existe em Moçambique sobrc os recifes de
coral, estCs consideram-sc um dos h3bitats marinhos mais importantes da costa
moçambicana. Eles representam um potencial enorme, tanto em termos de produ;ivídade.
como cm temios de diversidade biológica. A sua complexidadc e produtividade suporta
várias espécies marinhas. Os corais constituem uma das maiores atracções da indústria
turística assim como habitais dc enorme interesse cicnmffico e dc grande valor patrimonial.
Para além do quc foi supracitado, os corais actuam como zonas tampão, protegendo a costa
da crosão. Os corais são eco-sistemas muito sensíveis em termos dc poluição e um aumento
da mnsma pode provocar a sua destruição gradual.

2.4. TURISMO

Apesar da fragilidade da costa moçambicana ser bastante frigil cxistem, em algumas zonas,
praias com enormc potencial turístico para a rmgião, caso o desenvolvinento do turismo seja
feito de fonra sustenável a longo prazo. Odesenvolvimenio das vias de acesso. graças à
localização estratégica do pafs, contribui para que a maioria das zonas costeiras se torne
destinos turísticos indepedentemente da existcncia ou não de infra-estruturas básicas.

O estado geral desubdesenvolvimcnto do sector turístico é a príncipal razão para a não
existêncía dc grandes imipacios ncgativos sobre o meio ambienic. Todlavia, com o fim da
guerra e a maior abertura' ao investimento estrangeiro o sector de turismo tcm estado a
registar umii aunienio nas propostas de projecios dc dcsenvolvimcnto lurístico ao lotlgo da
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costa, incluíndo as ilhas. Deste modo, a reabilitação e construção de infra-cstruturas ganhou
novo impulso. Porém, estes projectos nem sempre se apresentam ambientalmente aceitáveis
ameaçando, deste modo, a sua própria base existencial para o futuro.

As experiências em praias como Bilene, Ponta D'Ouro, Xai-Xai e Maputo mostram já os
primeiros sinais das conscouências --ravvs itl tum trismo m< ^ ronrronír.!~n- r tcritir

' *- ç v4~9 ê ~Qv> à;<-*sWJ à;aNuuíias, óIspzisáo

do lixo e degradação dos eco-sistemas costeiros.

2.5. EROSÃO COSTEIRA

A erosão afecta muitos pontos ao longo da costa moçambicana e os prejuízos matcriais
causados são a degradação de intra-estruturas (estradas, casas, ponics e outros), sobreiudo
nas cidades costeiras, a perda de fertilidade do solo e consequente redução da sua
produtividade e a perturbação de eco-sistemas sensfveis como corais, ervas marinhas e
mangais, de entre outros.

Embora não tcnham sido feitos estudos sistematizados para determinar as causas principais
da erosão costeira, porcm, em alguns casos ela aparece como resultado dc interacções entre
vários factores naturais próprios daquele ambiente, e noutros casos resulta da má utilização
dos recursos (por exemplo algumas operações de dragagem nos canais dc acesso aos portos,
que directa ou indirectamente induzem à erosão propriamente dita).

As principais zonas ondc o risco de erosão assume panicular imponrncia são as regiõcs dc
clevo ondulado e dessecado com solos, nornalmente, delgados e pouco profundos.

As regiões do país mais susecptíveis a erosão, principalmcnte causada pela precipitação sio
Gaza, Sofala, ZambWzia e Cabo Delgado. Por outro lado. é reponada em alguns estudos que
mostram a existéncia dc erosão costeira nas províncias dc Maputo (bairro dos Pescadores,
bairro da Costa do Sol e Macancta), Nampula e Sofala.

2. . POLUIÇÃO MARINHA

,Actualmente, a zona costeira é, talvez, a área do território nacional que contribui com a maior
fracção no desenvolvimento sócio-económico do país. São testemunhas disso o facto de que
2/3 da população total do pais vive e desenvolve quase todas as actividades produtivas nesta
área, a posição que os portos nacionais ocupam na economia do país, lanto em número de
empregados ferro-pornuários como na captação de divisas, o lugar dc destaque quc a pcsca
industrial, semi-industrial e artesanal desempenham na economia nacional, assim como o
enorme potencial turístico que. devidamente explorado, podc coniribuir para o rápido

* crescimento económico do país.

Estas são apenas algumas das actividades económicas principais na zona costeira e que
naturalmentc alguns dos seus impactos negativos se reflectem sobre a matriz ccológica desta
á rea caracterizada por uma dinámíca peculiar e fragilidade acentuada.
Ainda não houve cm Moçambique um estudo sistematizado que permitisse. identificar com
exactidão as fontes de poluição, dcterminar os poluentes c os níveis actuais de poluição, a
tendência e outros aspecios relevanies para o controlo da poluição do ambicnie marinlho e
costeiro.

Sabe-sc por<nm que a poluição deste mcio temn origem em duas fontes distintas:

1- fontes baseadas cm terra e que comprcendem a agricultura, a indústria, efluentes
municipais e os portos:.
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2- emissões a partir do largo da cosia, provenicníes principalmente das actividades de
navegação.

2.6.1. Arroouímicos

Nioçambiqucec um país essencialmentc agrícola e uma parte considerável do rendimento cm
moeda convenívcl provém da cxpornação de produtos agrícolas como algodão, açúcar, cajú e
outros que implicam a prática de agricultura intensiva com o recurso ao uso dc pesticidas e
fertilizantes para combater pragas e aumentar o rendimento por cada hectar cultivado. É
exemplo disso o uso de pesticidas com cloro, na cultura de algodão, em deterrninadas áreas
de Quelimane, Nampula, Pemba, Beira e Monapo. Não existe informação em arquivo sobre
os efeitos negativos destes produtos sobre o eco-sistema costeiro c marinho mas, em alguns
lugares, como no estuário do rio Limpopo, foi registada a mone de peixe causada pelo uso
do organofosforado "parathion". Grandes .quantidades de fenilizantes são também
empregues na produção alimentar e que o seu transporte para o mar, por drenagem natural.
pode resultar na cutroficação, afectando a biota aquática.

Uma partc considerável dcpolucntes provcnienies dc fontes bascadas cm icrra chega ao mar
através dos rios que transponam resíduos, não apenas provenientes de actividades agrícolas
no país, mas também de países vizinhos, nomcadamente, Suazilindia e África do Sul.

A contribuição da agricultura para a poluição do ambientc marinho e costeiro dc \Moçambique
é um factoevidentc mas cuja magnitude penmnecc ainda desconhecida.

2.6.2. Resíduos industrÍais

Sendo M\oçambique um país em vias de dcsenvolvimnieo. com uma indústria pouco
descnvolvida, desde as agro-indústrias até à indústria manufactureira. dcepndc grandcmcnie
do cxterior no quc diz rcspcito à maquinaria. algumas matérias primas e tecnologias dc
produção.

O equipamento é. dc um modo geral, obsoleto e os processos dc produção antiquados
lcvando. muilas vezes, a que o processo de transfortnação da matéria prima em produto
acabado não seja o mais cficientc.

A indústria moçambicana cncontra-se concentrada nas maiores cidades costeiras do país
sendo dc destacar a cidade dc Miputo que alberga nais de 63 por cenio da indústria nacional:
Beira com 17 por cento e o resto espalhado pelo resto do país.

A nmaior parne dos resíduos industriais não sólidos consiste, fundamcntalmente, dc águas
residuais com elevada concentração de matéria orgãnica dissolvida ou suspensa. Estes
residuos com clevado nível de Carencia Biológica dc Oxigénio (CBO) e panículas suspensas
sao provelientes de processos de produção primários e secundários na indúsuia alimentar e
são, geralmente, depositados nos rios e noutros cursos de água sem ncnhum tratamento
prévio, seguindo depois direciamcnic para o mar. A decomposição dessa matéria orgânica
nas águas residuais reduz, drasticamente, a quantidade de oxigénio dissolvido, pondo cm
perigo as espécíes sensíveis da biota aquática.

Casos de poluição industrial foram já detectados em muitos locais na cidade de Maputo. A
fábrica têxtil 'Tcxlom", situada a cerca de 8 km da costa e cerca dc 500 m do rio Matola.
produz ccrca de 9,5 milhõcs de metros quadrados de tecido acabado a panir de algodão cm
ramta provenicte dos mcrcado local. São usadas ccrea de 1 000 toncladas dc soda cáustica
por mcs, bem comio outros químicos, nomeadamenic ácidos, detergentes, amido, tintas,
químicos para a purificação da água e agentes tensioactivos. O processo de tratamento dos
residuos. que conisiste apenas na scdimcntação, é inadequado e estudos realizados indicam
que os cflucntes são altamicnie alcalinos e chegam a atingir pi 1 com valores acima dc 1 1.
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Na margem direita do mesmo rio, encontra-se uma fábrica dc cortumes que, apcsar de não
haver infor-mação sobre o tratamento ou não dos resíduos nela produzidos, dcspeja-os
directamente para o rio.

Outros cassoC de noluicr-o infi.ust'H n r,* esndo. "rn''tn A7 rS1-^ a -.

Infuiene, que corre para o mar com elevada concentração de matéria orgãnica, pois os
processos dc tratamento dos resíduos não são adequados.

Outro caso não menos prtocupanmc, é o da central térmica de Maputo que utiliza água do mar
para refrigeração e lança-a dc novo ao mar. Este processo pode dar origem a casos de
poluição témica para além de que, provavelmente, resíduos dc policioretos dc bifenil
(PCB's) acabam por entrar no mar.

Na cidade da Beira c de dcstacar o caso da açucareira de Mafamnbissc e o da fábrica têxtil do
Púnguè.

2.6.3. D>cicmos muniiin£apis

Foi já referido que as cidades costeiras moçambicanas albergam uma grandc percentagemn da
população total do país. Assumindo que cidades com uma população superior a 1 000 000
habitantes.podeni contribuir significaíivamnenc para a poluição do mar com dejectos, das
cinco cidades costeiras do país, nomeadamentc Maputo, Bcira, Quclimnanc, Nacala e Pemba
talvcz as duas útiimas apenas é que seriam excluídas. Estatíscas oficiais (Marine Pollution in
thc East African Region, UNEP Regional Scas Repons and Studics N9 8. 1982), apontam
que estas cidades, com sistema de esgotos que cobrem 10 por cento da população total dc
cada uma delas (apenas a cidade da Bcira, cobre 25 por cento da população) contribuem com
0.62; 0,44; 0.08; 0,08 c 0,02 dc CBO (con/anolkm de linha dc costa).

A cidade dc Mapulo, apcsar de dispôr de sistcmas de tratamcnio biológico de águas residuais
(lagoas de oxidação), estas são lançadas para o mar com clvado nível dc CBO, uma vez que
as próprias lagoas sofrem de cutroficação aguda e crónica. A cidade da Beira, com cerca dc
500 000 habitantes não disp3e, actualmente, dc qualquer sistema dc tratamento dc dcjectos,
sendo Cstes lançados directamente para o mar em estado bruto. O mesmo acontecc em relação
as restantes cidades do litoral.

A falia de monitoramento regular não permitc avaliar o estado actual, em cada uma das
cidades, no que diz respeito à poluição microbiológica e por excesso de nutrientes.

2.6.4. TransWne martimo

A situação geográfica dc Moçambiquc faz das suas águas territoriais uma importante
"estrada" para o tráfego de petroliros quc transitam a região de e para o Mé5dio Oricnte, a fim
de alcançarem a rota do Cabo da.Boa Esperança. Este facto, só por si, constitui um perigo
potencial c permanente de poluição, em larga cscala, por hidrocarbonetos e produtos
derivados.

O caso do petroleiro "Katina P" constitui um cxcmplo clássico dos danos quc acidentes desta
natureza podem causar ao ambiente marinho e costeiro assim como à "saúde" sócio-
económica do país. São várias as proveniências de hidrocarbonetos quc afeciam o ambiente
marinho e costeiro dc Moçambiquc. Uma pane pode rcsultar dc derramamentos acidentais,
como foi o caso do 'Katina P", outra parte resulta dc dcspejos dclibcrados ao largo da costa
por parte da tripulação de petroleiros e outros cargueiros, c a outra ainda resulta das
actividades ponuanras de rotina.
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Nloçambique, possui nove portos espalhados ao longo da costa, sendo os trés maiores. cm
ordem decresccnte, os dc Maputo, Beira e Nacala. Nenhum destes portos possui facilidades
inara recepção. ern n^nvo c tratamenTn de dejectos provenientes de navios ou residuos
.iuIantes aa. :...: p. . .- ias *uW íuu;.a ncmn tão pouco, equipamcnrc para kazer face a

-ixuações de em:-''' ', rNutro lado, a ausência no país dc lcgislação que regulamente a

acções para miltigar ou eliminar os efeitos negativos da poluição por hidrocarbonctos c
produtos derivados assim como metais pesados tóxicos.

111. CONSTRANGINIENTOS

3.1. PESCAS

3. 1. 1. Constrannrientos en, is

As limitações ao desenvolv;imento do sector das pescas situanm-se, fundamentalmentc, aos
níveis físico, económico-financeiro e institucional. No primeiro caso teri dc se considerar a
situação dos recursos, base dc uma cxploração econornicamente viável. do abasecíimento das
populaçõcs c da melhoria das condições dc vida dos pcscadorcs c dos seus dependentes
dirctos; no segundo caso cncontram-se as precárias condições dc aprovisionanienio cm
meios c factores de produção e a dificuldade de acesso, por pane dos agentes economicos de
pcquena dimensâo; finalmnentc, no terceiro caso, refira-se à debilidade institucional da
Secretaria de Estado das Pescas e das suas instituições subordinadas, incapazes de apoiar o
scctor em todas as áreas em que se excrce a actividade da pcsca.

A situação dos recursos constitui uni estrangulamento e uma potencialidadc, na medida em
quc algumas pescarias se encontram ao nível máximo da sua cxploração e outras conltm
possibilidades de exploração, insuficientemcnie concretizadas.

3.1.2. Constrin.imen,os do_ díversos subScts

Pesca artesanal e semi-industrial
- dispersSo das comunuidadcs piscatórias, tinto ao longo da costa como nas águas intcriores:
preços altos na compra dc meios c factores dc produção e sua indisponibilidade nos centros
piscatórios. dadas as deficientes condições dc financiamento e a baixa rotação deste tipo de
produtos; falta de infra-estruturas. nio seu sentido global: transpone, credito, portos,
scrviços de manutenção e reparação e capacidade institucional do aparelho dc Estado para a
promoção e apoio de acções de desenvolvimento, formação e extensão.;

Plesca industrial
- estado do principal rmcurso.capturado, o camarao, dcpendente do sucesso das tuedidas de
gcstão quc estão a ser tomadas; falta dc mão de obra qualificada e dependência da assisténcia
técnica estrangeira: pequeno valor acrescentado dos produtos exportados; fraco nível dc
conhecimento sobre recursos alternativos a serem explorados,

Aquacultura marinha
* insuficiente nivel de benefícios fiscais e aduaneiros para a insialação de unidades de cultivo
dc camarão; alto nível de risco desta operação, em condições pouco ou nada conhecidas: falia
dc cnquadramento legal para a definição das condições de propriedade ou dc concessão das
unidades a implantar.
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3.2. PARQUES MARINHOS

Um dos grandes problemas relacionados com os parques marinhos é a falta de infomtação de
basc que guic e orienie os planificadores e os respectivos gestores na sua concepção e
implementação.

~~~~~..~ t ,ç61_s com v4wl5piibl OlO1s4 u;L11 wis ;iaao auequaua
c suficientemente detalhada com regulamentos e normas de gestão, dc clara definição das
responsabilidades institucionais e de capacidade técnica na área de conservação marinha.

Por ouro lado, uma gestão eficiente dos parques marinhos passa por uma participação activa
da comunidade local, a qual só pode ser garantida atavés de estruturas apropriadas
vocacionadas para essc cfeito, ainda não existentes em Moçambique.

3.3. GESTÃO DOS ECO-SISTEMAS COSTEIROS E MARINIHOS

O constrangimento principal para uma gestão eficicnte dos eco-sistcmas costeiros c marinhos
em Moçambiquc é o facto de, apesar de reconhecida a sua importancia económica e
ceológica, não cxistir uma política de gestão adequada para contrariar a provávcl dcgradação
e promovcr o desenvolvimento destcs recursos naturais valiosos.

Este problema é agravado pela falta de um enquadramento institucional bastante claro. quc
seja responsável pela gestão destes recursos.

Outro constrangimento é a escassez dc pessoal qualificado que possa coniibuir com o sCu
conheciniento para o desenvolvimento de métodos dc gestão desses eco-sistemas.

3.4. TURISMO

A falta de coordenação interseciorial c de comunicação entre o órgão central c as autoridades
locais assim como de legislação adequada constituem os principais consírangimnentos para a
implcmcntação dc políticas e cstratégias susientáveis ao desenvolvimenio do turismo
costciro. A acrescentar existe uma fraca capacidade técnica dessas autoridades, especialmente
na área da avaliação do impacto ambiental dos projectos apresentados pelo que. mesmo coilm
boa vontadc, dificilmente poderão tomar decisões que correspondanm aos princípios da
susentabilidadc.

No entanto, uma outra limitante comum a quase todos os proponentes é a falia de meios
financeiros e cxpericncia dos gcsiores cm hotelaria e turismo.

As limitações na capacidadc das instituições que dircc'ta ou indirectamenicte lidam coIml o
turismo, aliada à simplicidade aparente com que o sector sc apresenta, tcm contribuído para o
desencorajamnito da coordenação iniersectornal e para a proliferação de projcctos nocivos ao
mcio ambientc costeiro.

3.5. EROSÃO COSlEIRA

Não CxistC cm Moçambique, na prática, um organismo insttucionalizado que trabalhe na á'ra
da erosão costeira, com vocação para coordenar, sistematizar e criar bancos dc dados das
acções isoladas desta área. Acredita-sc que existe um quadro técnico-cientffico competentc, a
nívcl do governo, para levar a cabo programas de gestão, mas falia ainda a componente
financeira, devido à debilidade ceonómica do país. Parece não existir sensibilidade quanio à
impornancia dc um P'rograma de Gestão das Zonas Cosiciras, por parte dos organismos
decisores.

1 o



As populações refugiadas na zona costeira não estão motivadas para o reassentamento nas
suas terras dc origem, devido a:

- falta de urna polhiúc. clara para o desenvolvinec;rto das áincas rurai.. como seja a criaÇão ue
facilidades de emprego atractivo, rcabilitação das rcdes comercias, escolares, saniiâírias
rodoviárias e otitroe ncentivos;

... * . .v v,.<; * . " ção quanio aos desenvo'vimrz-ntos futuros, wes!no d ponto de` vista de
segurança, na fase pós-eleitoral.

3.6. POLUIÇÃO MARINHA

A zona costcira é caracterizada por uma dinámica própria que qualquer interferéncia humana
em lugares e condições pouco apropriados, pode resultar num processo de degradação cujos
reparos podem custar elevudas somas de dinheiro ao país. A ausência no país de urna
cstratégia global de desenvolvimento costeiro, associada à degradação sócio-económica

* provocada pelos dezasseis anos de conflito armado, criaram situações em quc a ocupação da
terra obedeceu a qualquer tipo dc planeamento e a utilização dos recursos não observava
nenhuma regra. Como consequepcia, existem nestc momento casos dc autcntica explosão
demográfica localizada e dc dcgradação acentuada dos rmcursos na zona costeira.

A infra-estrutura institucional do país não está capacitada nem dispõe dc meios necessarios
para poder fazcr face aos problemas e acompanhar o. processo de desenvolvimento sócio-
económico da zona costeira. A falta de inforrnação de base torna difícil avaliar a magnitude dc
alguns dos problemas de que padcce o ambicntc costeiro e nmarinho e, por conscguinte. a
tomada de medidas apropriadas e cm tempo oponuno para mitigar ou mcsilmo climinar os
cfeitos negativos rcsultantes das actividades humanas ou fenómenos naturais.

A falta de uma legislação nacional adequada e actualizada para a protccç3o do amlibicnte
iarinho e costciro contra a poluição c também um factor deteminantc c quc a sua formnulação

e aplicação efectiva, constituem uma necessidade urgentc para a implciicntação de
convenções internacionais neste domínio.

I V. RECOMENDAÇOES E PRIORIDADES DE ACÇÃO

4.1. PESCAS

4.1.1. Recomend:mcZ0cs

A criação de uma capacidade dc gestão c de administração dos recursos, posta em prática a
parir do conhecimento da sua situação e dos limites que devam ser postos ao exercício da
pesca das diversas espécies pelas frotas anesanal, semi-industrial e industrial conistitlii uma
das principais rccomendações para o sector. O sector regulamentou já o cxcrcício da pesca.
através da publicação, em 1990, da Lci das Pescas, e define e controla, anrualmenct, o regitile
de quotas a airibuír às frotas que operam sobre os recursos que dcvcm ser mantidos com
máximo admissívcl dc capturas (crustáceos). Encontra-se em vias de regulamentação o
exercício da aquaculiura marinha e das zonas costciras, principalmente por ra-zõcs ambientais.

A preservação das condições ambientais, que se renectem no cco-sistcmna; costeiro c nas
populações ribeirinhas que nele excrcem actividades produtivas c comerciais, apontam para a
necessidade de um plano director para a gestão das zonas costicras, em .quc a gestão dos
mangais c as medidas para travar a poluição urbana e industrial devem ser contempladas.
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4.1.2. Prioridades de acção

A Secretania dc Estado das Pescas (SEP) tem em elaboração um plano director para o scctor,
no qual serão definidos os ccnáríos e estratégias dc desenvolvimcnto a cuno e mddio prazo,
os objectivos a atingir e o conjunto de programas/projectos daí decorrentc, a apresentar i
comunidade doadora e às instituições financeiraw intcrnacionais. O plano cirector dever.5 scr

. . . , :T..clc,, cora. E.s (ir 't~ t .r( >: l'cÀvaiiliiãt D:;" ;

Paralelamente, a SEP, que tem já fonruladas estratégias subsectoriais c as prioridades de
actuação, privilegia o seguinte:

* maior envolvimento na criação de condições para a promoção do investimento e nas árcas
dc apoio ao desenvolvimento, como sejam a regulamentação das actividades pesqueiras c a
gestão dos recursos, a investigação, a formnação profissional, a extensão e a construção de
infra-estruturas básicas dc apoio;
a à iniciaiiva privada ficará a intcrvenção na esfefa produtiva e comercial, devendo o Estado
reestruturar a sua participação nas actividades c cmpresas de produção e de conmercialização
cm que sc encontra envolvido.

Prioridades e estratégias na pesca artesanal

Os objectivos de desenvolvimento são:
* a melhoria do nível de vida das comunidades piscatórias;
, o aumento do nível dc cmprcgo, para absorpção dos desempregados e dos refugiados nas
zonas cos[eiras e
- o aproveitamento de todo o potencial de produção existente c accssível a este tipo de pesca.

A pcsca de pequena escala é chamada a desempenhar um papel dc imponãncia cresceníc no
abastecimento alimcntar devendo, em conjunto com a pesca semi-industrial. substituir a
pesca industrial na captura dc peixe. já que está melhor posicionada, tecnológica c..
geogificamcntc. para explorar este r=curso costeiro.

O sucesso no desenvolvimento desta pesca esd condicionado:
* à existência de rmcursos exploráveis em grandes concentrações ou dc alto valor comercial;
* ao aumento do poder dc compra da população:
- à existência de infra-esuutuns de apoio;.
- ao aprovisionamenno em meios e factores de produção;
* à existência de condições favoraveis de crédio C
* ao desenvolvimento institucional.

Pretende-se que cm cenas zonas do país sc estabeleçam instituiçõcs dc apoio local, se
investiguem os recursos acessíveis e se desenvolvam acções de formação e extensão.
Considcra-se que essas zonas poderão ser:

a) zonas dc cconomia estlvel onde já existem infra-estruturas básicas: as cidadcs costeiras c
zonas periféricas como Maputo, Bcira, Quelimane, Nacala-llha de Moçambiquc c Pemba-
lbo-Mocimboa da Praia;

b) zonas de recursos exploráveis de alto valor comercial onde será rentlável montar infra-
estruturas, como lnhambanc.Vilanculos-Inhassoro, Nova Mambone-Chiloane e Pebane-
Moma-Angochc;

c) zonas onde seriam realizados projectos inlegrados de desenvolvimento rural onde seria
possivel montar infra-cstruturas de apoio à produção.
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Prioridades e estratégias na pesca industrial e semi-industrial

0, obiectivos de dec'nvolvim'nto são:

D , aptação&d2: di ei 

i. .s'ra:égiz c aeli i'i?aie deinsidas p,uJ alcar;çar os objectivos dc ds-envoh'into sao:
* melhoria da investigação de recursos e desenvolvimento dc modelos bio-económicos, para
tomada de decisõcs sobre a gestãi das pescarias;
* melhoria da administração pesqueira;
* desenvolvimento dc acções de formação visando a substituição da assisténcia técnica
estrangeira;
* prosseguimento do processo de reestruturação das empresas públicas e
* melhoria do sistema dc inspecção e fiscalização.

A pesca industrial, cxplorando outros rccursos, para alcm do camarão, deverá avaliar as
possibilidades dc reesíabelecimento da pescaria de carapau e cavala em bases rentáveis, a
Promoção da pcscaria dc arrasto de fundo para peixe, com base nos portos de Quelinane e da
Beira c promoção das pescarias de pesca à linha de peixe de alio valor comercial, nas águas
entre Maputo c Vilanculos e na zona none (áreas dos grandcs bancos).

Nestes termnos, as estratégias para o desenvolvimento das pescarias principais são as
scguintes: .
* investigação e pesca experimental-preparar propostas de investirmeno/pesca experimental.
por zonas e pescarias prioritárias, garantindo quotas e liccnças para os invcstidores e manter
um controlo científico dos resultados da pesca e
* licenças de pesca-reduzir ou isentar o paganmento de licenças no período inicial da pesca dc
novos recursos.

Prioridades e estratégias para a aquacultura marinha

Consttuem objectivos de desenvolvimento deste sector:
* o aproveitamento das privilegiadas condiç~es naturais do país para a actividade e

- . a criação de fontcs alternativas à captura, pam a produção de pescado e par a captação de
divisas.
Considcrando a prioridade absoJuta de desenvolvimento da aquacultura do camarão em
moldes conmeriais, a estratégia de actuação paSa por
* a cuno prazo-elaborar uma proposta de benefícios fiscais e financeiros pari os investidores
nesta área e a continuar o projecto piloto da Costa do Sol e
* a médio-longo prazo-formar especialistas moçambicanos. monitorar os projcctos de
investimento e crnar condições para o desenvolvimrento de projectos de aquacultuTa de
pequena cscala, em volta dos grandes projectos.

4.2. PARQUES MIARINHOS

Antes que se defina o estabelecimento de novos parques marinhos, c nccessario trcinar
pessoal cm planificação e gesião desta área.

Devem ser feiios esforços para que os parques a screm estabelecidos sejam em áreas mais
ecológica, biológica, estética, cultural e economicamenic valiosas c, não somente por
conveniência. Mais ainda, estes parques devem ser concebidos e geridos como uma unidade
viável, tendo em conta os princípios ecológicos e os p3drões de utilização humnana. Islo
requer que os planificadores e os gestores destas áreas tenham uma fomiação-tldcnica
adcquada e, umu apoio legal e instuticional bastante fone, bem comIo equipamiento e fundos.
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Sempre que possível, a comunidade local deve ser envolvida na planificação e gestão dos
parques localizados ao longo da costa, porque só assim irão sentir a necessidade da

4.3.1. Mangais

Sc- a dcgradação dos mangais continuar, embora não se conheça a taxa exacta, dentro de
alguns anos estc recurso poderá estar restringido a áreas bastantc pequenas. As repercursões
ambientais e sócio-económicas dessa degradação são previsíveis, mas não lhes é dada a
devida imponáncia por causa dc existência de forças económicas poderosas.

Algumas recomendações urgcntes, para toda a costa, podem ser sumarizadas no seguinte:
* procurar formas adequadas com vista a reduzir a quantidade de mangal quc está a ser
explorada, até que haja mais conhecimentos sobre o estado actual do recurso e as
consequências ambientais da destruição deste eco-sistema;
* estabelecer áreas protegidas de mangal e, desenvolver planos dc gestão das mesmas;
* identificar áreas prioritárias degradadas com vista a sua recuperação;
* desenvolver uma base de dados sobre a extensão do recurso dc mangal, para sua utilização
na planificação nacional;
* desenvolver, independentemenie ou iniegrado num plano geral, um Plano Nacional dc
Gestão dos Recursos de NMangal;
* desenvolver um programa extensivo de consciencialização sobre a imponãncia do mangal
dirigido para o pessoal decisor, gestores e utilizadores;
* definir, claramente, as instituições responsáveis pelos mangais c
* incentivar o reasscntamento das populaçõcs nas terras do interior.

4.3.2. Ervas marinhas

Para a aquisição de informação mais detalhada que lcvc ao cstabelecimento de una política de
gestão desie recurso, recomenda-se que seja feita um inventariação da cxtensão, estado e
ecologia desic rccurso, o que contribuirá pam a definição de meétodos cspecíficos para a sua
investigação e explora3ção.

4.3.3. C£.i%

Com vista a contribuir para o desenvolvimento e conservação adequada dcstcs recursos é
necessário o desenvolvimento de uma política e programas de gestão, sendo cstcs
inicialmenic para lugares pílotos. E necessário encorajar as actividades de investigação
relacionadas com as comunidades de coral, incluindo um inventário de todos de corais
existentes e seu cstado dc exploração.

É igualmcnie importante, o estudo sobre os efeitos dos poluentcs e dos faciores destrutivos
sobre as comunidades de coral.

Deve ser muito bcm esclarecido o enquadramento institucional dos assuntos ligados aos
corais.

4.4. TURISMIO

Para inverter a situação vigente, o Ministério do Coimétcio através da DINATUR está a
envidar csforços junto dos doadorcs com vista a obtenção dos financiamcitos para a
realização dos planos directores nas zonas consideradas estratégicas, a saber:
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zona sul de Maputo. íncluíndo as áreas turísticas da Ponta D-Ouro. Ponta Mlalongane e
Ponta Mamol, Reserva de Maputo e Ilha da Inhaca;
* zona costeirm quc vai de Macancia até Línga-linga (Inhambanc);
* zona aue inclui Pornene, Cabo dc S. Sebastião, ArquipHlago de I :irca costeira
d, Vilanculo até Bartoloincu Dias ec

Um dos objectivos desses planos é o de protcgcr Csas zonas cm tarrmios amtxe,n' ctais, através
do estabelecimento dc princípios e regras a serem observados na implantação e cxploração
de projectos turísticos. Sendo os governos provinciais e as autoridades locais os que gerem,
di=ctamente, a terra dever-se-á elevar a sua conipeténcia técnica

As arefas prioritárias cm prol da protecção das zonas costeiras sao:
* colocação dc sinais que orientem os utentes no uso dcstas zonas;
* capacitação das autoridades locais cm matérias ambientais. Nes:c caso, scria importanie a
coordenação entr o Ministério da Administração Estatal. Adminisuração IMarítimi, a CNA e a
DINATUR;
* criação de brigadas móveis constituídas por técnicos do turismo e do meio ambientc com
vista a darem assisiência técnica às autoridades locaís na tomada de decisões sobre os
projectos lurísticos;
* produção dum guião que focaliza alguns aspectos clementares do que é negativo e positivo
ao meio ambiente relacionados com a implantação dc projectos turísticos a ser distribuído
pcias administrações locais. Estes teriam a responsabilidade de cnvolver as populações
locais;
* estabelecimento dc uma taxa mínima para a protecção do meio ambientc a swr paga pelas
unidades económicas quc opcm cm locais bastante sensíveis;
* rigorosidade na autorização de projcctos que se localizam nas zonas sensíveis exigindo-se
garantias bancárias como form de prova dc existcncia de financiamento e. expcriência
profissional comprovada dos implantadores dos projectos e dos resgclivos gestores.

4.5. EROSÃO COSTEIRA

E mbora o problema da crosão não pareça muito alanrante, é urgente capacitar os sectores
ligados aos probliemas ambientais da faixa costcira c. particulamenie. da crosão costeira para
previnir e/ou combater a erosão.

A -Comissão Nacional do Meio Ambiente (CNA)> devc ser dotada de poder juridico
transparente e assumir o seu papel dc coordcnador das acções ambicntais c tentar concentrar
todos projectos e ideias de projectos. criando políticas para o desenvolvimcnto cosiciro.
previlegiando a nccessidade de Estudos de Avaliação do Impacto Ambiental para
determinados tipos de projectos susceptíveis de criar d3nos ambientais. como por exemplo a
erosão.

Urge proceder a um Icvantamento rmalístico da situação actual da erosão costeira cm panes do
país numa, primeira fase, e posteriormente alargar a experiência a outras zonas.

Devido à tendência do homem viver cada vez mais pcrto do mar, muitas vezes, hiá
necessidade de sc cfecwuar irabalhos dc protecção da costa c, conscqueniemcn:c, gardantir a
preservação c o cquilíbrio da vida das getações vindoras. Geralmcnic, cs.scs trabalhos são dc
engenharia, ou estrutural ou não estrutural. Os trabalhos de protecção estrutural envolvcm a
construção de material adicional c estrutural na linha da praia, tais como paredões. diques.
paliíssadas de betão, quebra-marés. alimentação da árca crodida e combinações dos tipos
acima referidos. Os mntodos de protecção não cstruturais inclucm reassentanmento (para as
Ierras do initerior), enchimcnio das dunas, prova de inundações e implantação de vegeiação
especilJ. cotmo por exemplo, crvas c lcguminosas. Comparativamente aos trabalhos dc
protecção estrutural, os não estruturais tcndcm a ser pcquenos e nao icreml iíipaciws fios
processos das praias existentes.
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Adoptar medidas legais e administrativas de protecção para locais com elevado risco de
erosão.

* Estudo da poluição marinha ao nívcl nacional para produzir inforrnação dc base a fim dc:

a) identificar as fontes dc poluição, detcrminar quantitativa c qualitativamcnte os níveis
actuais dc poluição, fazcr monitoramento regular e proceder a um controlo efectivo e

b) propor níveis mínimos aceitáveis de contamínação.

* criar condições para que os ponos nacionais, cm panicular os dc Nlaputo, Beira e Nacala.
tcnham facilidades para receber resíduos provenientes dc navios que escalam ou atracam
nesses ponos;

* criar condiçõcs para que os resíduos domésticos e industriais, cm especial das cidades de
àMaputo e Beira, sejam previamente tratados in[cs da descarga no mar ou garantir que os
pontos dc descarga pcmlitam a diluição desejada com água do mar,

- submeter todos os projectos de descnvolvinmnto na costa c no mar a um cstudo rigoroso do
ímpacto ambiental antes da sua exccução;

* mapeamento dc habitats críticos ao longo da costa e estabelecimento de mcdidas de
protccção imediata cm casos dc emergência (implementação do plano nacional de
contingência par o controlo dc derramamentos de hidrocarbonetos);

* preparar e implementar um plano nacional de contingência para controlo de derramamento
de produtos químicos tóxicos (depois da cntrada em funcionamnito do rccém preparado
plano dc contingência para hidrocarbonetos);

* fornular uma legislação nacional sobre a protecção do ambiente marinho e costeiro conmra a
poluição; e

ratificar convenções internacionais relevantes para a protecção do ambiente marinhio e
costeiro, por exemplo, a Convenção dos Mares Regionais e outras convenções internacionais
da Organização Mlrítima Ia ntemacional (INSO).

1 6



Tabela 1: Invcntariaç:' dos Rccursos Pesqueiros de Moçar.nhiquc (toncldc)

Registada
CRUSTACEOS:
Camarão 6 300 7 500
Gamba 1600 3 - 4 000
Lagosum 150 ?
Lagosta dc rocha ? ?
Lagosta dc profundidade 240 400
Carangucjo dc mangal ? 5 - 6 000
Caunguejo de profundidadc 330 1 000

PEIXES PELÁGICOS:
Magumba 6 450 5 - 8 000
Carapau c cavala 0 00(0
Sardinha 30 (XX)
Atum ? ?
Tubarão 300 8 (1()
Outros pequenos pclágicos ? 3<) XX)

PEIXE DE PROFUNDIDADE:
Peixe de fundos duros 1 600 1 1 (XX)
Arrstode fundo 1 200 ? e
rauna accompanhanwe . 600 40 ()

MOLUSCOS E OU`TROS RECURSOS:
Amcjoa, ostras c mexilhão 500*
Polvo, lulas 240 ?
Conchas raras 10!
Holoturias 100*
Algas 100- 5 fi(X)

ESTMATIVA DA PRODUÇAO NÃO REGISTADA:
Fauna accompanhanie 15 000 4( (X)
Produção anesanal e dc subsisténcia:
- águas marinhas 80 000 12<) (XX)
- águas doces 28 000 90 (XX)

ESn`TATIVA DA PRODUÇÃO
MEDIA A.NUAL GIOBAL 140 000

* essimatáiwa. ? sem informação
Baseado ras esiais:icas da captaua da DA>iSEP.
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1. INTRODUÇÃO

natural local com uma granac diversidade dc actividades humanas e um fluxo acelerado
de energia e matéria. Nas cidades moçambicanas, cm parnicular. ; «stano ?mbienta! é

sector Lrdoicional, infomial c rural e (2) o sector moderno, fomial e urbano.

Devido à fraca capacidade humana, materíal e financeira das instituiçõcs responsáveis
pela gestão urbana, em panicular os governos, locais cssa complexidade do meio urbano
não é devidarnentc cntendida c, por conseguinte, a sua degradação não c contrariada.
Assim, em Moçambiquc há uma tendéncia geral de não considerar as causas básicas da
miséria urbana e uma incapacidadc dc criação de condições adequadas para a introdução
de um desenvolvimento urbano sustentável, tanto por parte do Governo coMo da
comunidade dos doadores. Por outro lado e. apesar de se reconhecer o papél
indispensável dos cidadãos na resolução dc alguns dos sCus problemas, esteS geralmente
tem sido ignorados pelos govcrnos locais.

Assim, o PNGA tem como objectivo a elaboração dum conceito global para umia melhor
compreensão dos problenmas ambientais urbanos c dcfinição das directrizes a cuno.
médio e longo prazos.

O PNGA surge, pois, comilo uma necessidade dc cvidenciar a problemática ambiental e
urbana e propor os instrumentos necessários à sua abordagem. Contudo, o PvNGA
constitui a continuação e o enquadramento dc alguns programas. projectos e acções que
agiram ou deverão agir no seniido de tansformar os actuais condicionantes da realidade
urbana, nomcadamenic:

í. Programa de Recuperação Económica e Social c as políticasmonetárias e
fiscais conscquentes, que apontam no sentido de promover reformas
legais, institucionais e financciras par a promnoção da actividadc privada.
da economia do mercado c da redcfinição das relações entre os sectores
públicos e privados.

íi. Projecto de Reabilitação Urbana, cujas experiências demonstraram a
necessidadc de capacitação dos CECs, da instituição dc mccanismos de
recupcração de custos para investimentos. encaminhando alguns estudos
de fundamental importancia para o desenvolvimento urbano das
principais cidades; estudos de fundamental imponãncia para o
desenvolvimento urbano das principais cidadcs;

iii. Política Nacional de Habitação, adoptada em Dezembro de 1M99, que
dcfine directrizcs cspecíficas rcfcrcntes a racionalização e privatização do
parque imobiliário do Estado, à criação de um mercado conmrcial de
habitações, à promoção da habitação social ligada à ampliação da ofeena de
árcas basicamente csuuluradas, ao desenvolvimento da indúsuia dc
materiais de construção, ao reforço inscilucional c à formação técnica;

iv. Progmrma de Reforma dos Órgãos Locais do Estado, que deverá
enquadrar a instituição de municípios, promnovcndo as condiçõcs
nccessárias (legais, institucionais, financeiras e fiscais) parj uüma maior
eficácia e eficiência da gestão local e torná-los promotores mais efeclivos
de acções dc desenvolvimento;

v. Progr.una dc liabitação Social, cujas experiências devem ser
acompanhadas, dc foma a se ídentificarem parãmeros técnicos e
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financeiros, necessários à promoção dc apoio à auto-construção
habitacional em moldes comunitários;

está a ser desetvolvido numa colaboração entra o Miniistério dc Indústnia e
Encreia, a CN.P r o 1U!1DO:

pairúc1paçao coíwuíiitaria devem ser disseminadas;
viii. actividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Higicne

Ambienta] e os seus Centros Regionais;

Inúmeras outras acções, projectos e intervenções, com impacto no desenvolvimento
urbano e ambieníal, começaram a surgir fruto da iniciativa dos diversos órgãos nacionais
e locais, com eles relacionados, e do aumento da cooperação internacional,
principalmente através das ONG's. Esta multiplicação de acções, embora com impactos
positivos reaís, decorre sem visível coordenação ao nível central e mesmo local,
colocando cada vez maiores necessidades de acções complementares, no que se refere,
principalmentc, ao enquadramento institucional-legal dc algunmas iniciativas inovadoras e
ao seu enquadramento técnico. Estas intervenções, embora pontuais, caracterizarn-se,
entre outros, por altos custos dccorrentcs dos mccanismos de cxccução iccnicos e
financeiros específicos a cada urna delas, dificultando ainda mais a acção dc coordenação
e implicando, muitas vezes, baixos níveis de rentabilidade de pessoal técnico e
equipamentos,

Outras inicia[ivas dc âmbito nacional, cmbora scmn cfcitos directos ou cspccíficos, no
ambiente urbano, exprimem tendências de mudanças qualitativas na forma de
governação, favorecendo o estabelicemento dc formas de coordenação cspecifica para a
acção no mcio urbano. O Programa dos Distitos Prioritáfids, c conscqucnic criação do
INDER, colocou cm evidência a necessidade dc maior articulação Ic&nica e inslilucional
da acção do Govemo em parcelas territorais definidas.

Apesar dos aspectos positivos do ponto de vista politico c insfilucional, que possaiii
decorrer das iniciativas acinm referidas, elas deparm com uma realidade nacional onde
os estrangulamentos considcrados prioritários se concentram. principalmente. na.
recuperação da cconomia rural, das infra-estruturas nacionais, das comunicações e no
reassentamenio das populaçóes deslocadas pela guerra. Embora cstas directivas sejam
vitais no ámbíto do Projecto de Rcconstrução Nacional, em termos de rcuperação da
autonomia alimentar c da capacidade dc cxportação de algumas matcris primas agrícolas,
elas acarretarão, possivelmenic, uma concentração nestas áreas da maior pane das
disponibilídades nacionais dc investimenio. As actuais restrições de recursos públicos
para investimenio nas áreas urbanas dcvcrão continuar ou mesmo aumncnar.

11. PRINCII'AIS ASSUNTOS E PROBLEMIAS

2. 1. CRESCI1MENTO URBANO

O facto de não haver uma unifomidade dc conccilo do que c urbano contribui para não
se poder ter uma ideia exacta da evolução do processo de urbanização.

Apcsar disso, pode-se adiantar que cm 1970 tinha sido estimado quc ipenas 9% da
população nacional vivia cm áreas urbanas. No Recenscamento Geral da Plopulação de
1980, 10%7o da população foi considerada urbana, cmbora ncsic valor se incluisse
somenie, a população das 12 áreas urbanas principais. Depois da reorganização territorial
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em 1986, um total de 23 cidades e 68 vilas foi designado, oficialmente, como centros
urbanos.

No período p6s-independência, as cidades moçambicanas cresceranm de urna maneira
explosiva, principalimiente, devido à migração campo-cidade prevocada pel , guerra.
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vezes mais habitanites do que há 20 anos atrás. De igual modo, as vilas e algumas sedes
de distrito, também cresceram, atingindo números e densidades populacionais tão
elevados, que algumas podem ser consideradas cidades. Hoje a situação afigura-se
bastante alarmantc, havendo alguns estudos feitos que estimam que cerca de 50% da
população do país vive nos centros urbanos ou nas zonas da sua influência directa [IJ.

Considerando, apenas, os 23 centros urbanos caiegorizados como cidades, a população
urbana de Moçambique é dc cerca de 3 500 000 pcssoas, o que corresponde a 25% da
população total do país. O maior centro urbano é Maputo-Matola com cerca de 1 400 000
habitantes, scguido pela Cidade de Beira com 339 208 e Nampula com 268 784. Outras
cidades com mais de 100 000 habitantes são Quelimane, Nacala, Chimoio, Tete e Xai-
Xai 12]. O desequilibrio entre as cidades é agravado pelo facto da maior parte dos
investimentos produtivos ser feita, em ordem descrescente de Maputo/Matola para as
pequenas cidades.

Com o finm da guerra existe a intenção do Governo de descongestionar as cidades.
motivando o retorno dos ex-deslocados ao campo. No entanto, segundo inquéritos
realizados em 1991, cerca de 44% dos chefes de familia dos deslocados na Cidade de
Maputo não tinha inienção nenhuma de voltar para o seu local dc origem 131. Sobretudo
as crianças e a juventude quu nasceram c cresceram nas cidades, não mostram interesse
de abandonar a cidade. Vcrifica-se também, em muitos casos, que os deslocados niantênm
a sua casa na cidade enquanto a antiga casa no campo é recuperada ou reconstruida.

Com a introdução da economia do mereado é de esperar uma concentração e um aumento
do crescimento económico nos centros urbanos, o que resultará na permanência de
alguns ex-deslocados e na aceleração da migração campo-cidade por motivos
cconómicos. A experiência dos países viiinhos indica que a probabilidade dc crescimento
urbano se cifre em valores quc oscilam entre os 3 e 5% ao ano [41.

2.2. SITUAÇÃO SÓC1O-ECONóÓMICA DA POPULAÇÃO URBANA

Geralmente, a população eeonomicamenie débil, é que sofre mais das consequências dos
problemas ambientais urbanos em Moçambique, sendo, no entanto, muitas vezes ela
própria que provoca estes mcsmos problemas.

Mais de 90% da população urbana em Moçambique vive nos subúrbios, isto é, fora da
área urbanizada ("zona de cimento"), e é carcnte de scrviços e infra-estructuras básicos.
A cobcnura dos serviços urbanos e sanitários diminuiu nas cidades enquanto que, en;
contrapartida, o número dc pessoas cresceu. Consequentemente, hoje as condições
sanilárias, habitacionais e dc vida em geral são péssimas.

O crcscimenio das cidades não foi acompanhado por uni correspondente investimento e,
consequcniemenie,.um aumento da ofena de-emprcgo no sctior formal, resultando daí,
que a maioria da população suburbana recorra a actividades económicas, no sector
informal, para a suI sobrevivência. Tais actividades manifestam-se através da prática de
pequenos negócios, serviços, produção de pequena escala, artesenato e diversas
actividades económicas ilegais. Actualmente, o sector informal é o mais dinâmico na
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economia urbana (garante a sobrevivência da maioria da população suburbana e parte da
população urbana).

NoW centos urbanos dc ni io e pequc o piort, uma p rccntag;i considerávci da
pupulação suburbana pratica agricultura dc subsistência e/ou cesca atesanal. As cidaes

conuiçoes, que não podem ser consideradas urbanas. Isto significa que eles não
conhecem o meio urbano e mantêm os seus usos c costumes rurais, embora duma forma
degradada ou diluida. Os "camponeses urbanos" prevalecem uma parte do ano fora da
cidade, e praticam, consoante a época, as suas diversas actividadcs económicas
(comerio informal e agricultura).

Em 1991, estimava-sc que, na Cidade de Maputo, mais de 80% dos agregados familiares
poderiam ser considerados pobres. Destes, cerca de 60% encontravam-se em cstado de
*'pobreza absoluta", quer dizcr, não antingiam um rendimcnto per capita cquivalente ao
valor de um cabaz mínimo dc alimentos, nutricionainicnte adequado 151. sendo as
principais causas: i. desemprego elou subemprego; ii. baixos níveis salariais no secior
público e privado; iii. pcrcentagcm elevada dc pessoas dependentes: crianças, velhos,
doentes e diminuidos físicos; iv. índices clcvados de fccundade; v. baixos níveis de
cscolaridadc, fomiação acadenmica c alfabeização.

Da guerra c da migração campo-cidadc resultou a dcgradação do tccdo sócio-cultural
tradicional'que ouirora cuidava da. população vulnerável. Em muito! casos, mulheres
solteiras são chefes de famílias c, fenómenos como "crianças da rua", velhos
abandonados e isolados e mendigos são cada vez mais frequentes. 1. deterioração das
condições de vida, a polarização da socicdade e o desemprego resultanm tium aumento
dristico dos índices dc criminalidade nas cidades.

Salienta-se a importincia do papel da mulher na gestão ambiental urbana, já que,
tradicionalmcnte, é rcsponsável por gerir o "micro-ambientic" em volia do lar e pela
agrícultura de subsisitncia, recolha de lenha, busca de água, cozinha, higiene e saúde
etc. ai que geralmente é a mulhcr que sofre mais pela dcgradação do ambientc.

2.3. ASSEN-rAMIENTóO E GESTÃO DO USO DO SOLO

As cidades moçambicanas mantêm uma estrutura do tempo colonial, divididas.
nitidamente, entre a "cidade de cimento", ordenada e caracterizada por dispor de infra'
estruturas e as zonas suburbanas, geralmente carentes de infra-estuturas e de serviços
básicos. Após a independência as intervenções na ára de'planeamentti urbano têm sido
muito limitadas. isoladas e esporidicas.

As cidades de Maputo-Maiola, Beira, Quelimane. Nacala, Tctc, Xai-Xai, Chimoio.
Gurue. Montepuez, lnliambane e 1aíixe lêm Planos Directores e/ou planos de estrutura
elaborados ou actualizados depois da independência. As cidades de Nampula e Pemba
iêm Planos de Intervenção Prioritária. Todos os planos urbanos carecem dc actualização
e revisão, na medida em que até ao momento, na ocupação do espaço, eles geralmenic
não são obedecidos.

Na ausência de uma gestão racional do solo, as construções vinham e vêm surginido
arbitrariamenic, dependcndo de conveniências, sem tomar em consideração os planos de
urbanização e os problcimas e perigos que possam daí advir. Por conseguinic. existcm
*hoje extensas ocupações cm locais imopróprios conmo próximiio dos areoponos, das linhas
férrcas, em zonas industriais, por baixo de linhas de transmissão de energia de alta
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tensão, em zonas pantanosas, em zonas susceptíveis à erosão etc. A agravar a auséncia
de gestão, há a destacar o aumento drástico da densidade populacional, multiplicando o
risco dc ocorrência de doenças infecto-contagiosas e incêndios. É importante tambL-n 
referir quc as nonias básicas de urbanização são cumpridas deficiettemente (distãncias
entre construções, dimcnsõcs dc terreno, uso e aproveitanliento do solo, sancalieiito e

2.4. PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS

2.4. 1. Aspectos sanitários da gestão urbana

Os actuais problcmas de saúde em Moçambique relacionam-se com o cstágio dc
desenvolvimento do País 161 e incluem doenças do tipo infeccioso e parasitário, que
poderiam scr minimizades com melhores condições de abastecimento dc Água,
sancamento do mcio, disponibilidade de alimen:os suficientes e apropriados c sua
correcta manipulação, conscrvação c controle dc vectores dc doenças.

Como noutros países subdesenvolvidos, os problemas de saúde ambiental nos meios
periurbanos e urbanos são maiores do quc os das zonas rurais. Dc considerar ainda, que
a urbanização acclcrada satura os serviços básicos cventualmenic existcntes. Por outro
lado, a excessiva concentração de pessoas favorecc a disseminação dc docnças
respiratóriás agudas, mcningite. tubceculose e infeccçõs intestinais parasitárias.

A malária é a primeira causa dc internamentos e óbitos nos ccnu'os urbanos. As docnças
diarréicas aprcscntaram um crescimcnto accntuado nos últimos anos com o
ressurgimento da cólera no país, que afectou todas as províncias em 1992. Outra diarreia
dcvera importanie é a diarrca sanguinolenta. cuja cpidemia atingiu oito províncias cm
1993. As infecções respiratórias agudas são também bastantc rlcevamncs.

O SIDA vai -se alastrando cada vez mais, com um aumcnio dc IIIV-scropositivos. Este
aumento afigura-se lógico, no àmbito urbano, dada a maior mobilidade das pcssoas, e a
degradação dos valorcs tradicionais e da situação econômica da maior panc da
população, o que lcva à proliferação da prostituição c a promiscuidade.

A maínutrição afectou uma parte significativa da população. particulanmente entrc os
deslocados, os grupos recentementc urbanizados e as crianças. A gucrra c a seca
contribuiram para o agravamcnto da situação nutricional com baixo peso à. nascença. falta
de crescimento e maInutrição como causa de internamento.

Nas grandes cidades comcçam a surgir tambcm factores de risco típicos dos países
dcsenvolvidos, como as doenças degencrativas e os traumatismos por acidcntes de
viação. Este novo quadro resulta de mudança de eslilos dc vida e hábitos dc consumo
protagonizado. Os factores de risco em causa incluem o fumo dc tabaco, o consumo de
álcool, o abuso de drogas, a obesidade, a sedentaridade e o strcss. Dado o longo período
dc incubação dcste tipo dc doenças é previsível um aumento significativo destes
problemas dc saúde nas próximas d*eadas.
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2.4.2. Anua. santamemo e drenagem

Água

*.A. entidades respcnsavcis rJlo ab istec;r-.; ;t dJ' ti' u lre,',n sv Jr > ':t_ - r7 .c l8,l 

urbanas através dc ligações domiciliares na cidade dc cimenio C fontenários c ligações
paniculares aos quintais, nos subúrbios.

As infra-estuturas de abastcimento de água e de sancarmnto cm geral são insuficientes
c estão obsoletas. Assim, apenas cerca de 40% da população urbana total bcncficia de
água potável canalizada, enquanto que a restante aproveita fontcs de água impróprias e
coniaminadas. A venda por, particulares, de água à população suburbana é umna outra
consequência sócio-económica da carência de água potávcl.

Em 1980 a cobenura do abastecimento de água urbana era de 48%. mas devido ao
crescimento urbano acelerado provocado principalmente pela guerra, estc valor baixou
para 33% em 1990. Há, porém, grandes diferenças entre, por exemplo, Inhambane e
Tcic ondc 75 a 80% da população têm acesso a água canalizada e Lichinga e Chimoio
onde apenas 20 a 30% o tém. Existem, de igual modo, grandcs diferenças entre
diferentes panes das cidades, a cobertura das áreas suburbanas sendo geralmenie apenas
10% 171*

Com efcito, à avaliação dos sistenias de abastecimento dc água de 69 centros urbanos do
país, entre cidades e vilas, um estudo de 1992 18) forneceu os seguintes dados:

i . 81 % das urbes encontrm-se sem nenhum sistema de iratmiento de água
dcstinada ao consumo humano;

ii. 64% da populição abastece-se toal ou parcialmcntc de água superficial
(rios, lagos e nascentes), facilmnente sujcitos à contaminação;

iii. 22% da população abastece-se, total ou paiamcntc, de poços;
iv. na maior pane das cídades ocorrem rupturs de stock de produtos

químicos usados na purificação da água (na altura do estudo. 78%{ das
cidades careciam de IMI);

V. controle sanitário insatisfatório, por falta de materiais e transporte.

A situação é manifestamente mais grave nas zonas periurbanas, em que os poços (alguns
deles verdadeiros buracos cavados a mão), constituem a únici fonte de abastecinmenio de
água.

Um estudo efectuado em 20 bairros suburbanos da Cidade de Maputo 191 revelou que:
i. a cobertura varia de 700 a 9 000 pessoas, por fonte, com um valor médio

de 2 700 pessoas (o valor mínimo ideal é de SO0 pessoas por fonte);
ii. dc 37 escolas visitadas, servindo um toul de 70 (XY1 alunos, somense 541<.

tinham água, ficando 29 000 alunos privados dela;
iii. dos 28 mercados de bairro cxistenies (oficiais e informais), 78%9 não

dispõe de nenhum sistema dc abastecimento de água.

Estes factos são a causa principal da prevalencia de doenças epidémicas coII1 a hepatite,
bilharziosc, tifo, cólera e outras doenças diarréicas, que contribuem para a elevada taxa de
morialidade, principalíienie das crianças. A moralidade infantíl na Cidade da Bcira é de
36.4% e a mortalidáde geral resultante de docnças diarréicas é de 14,7% 110).

Os principais problemas internos do_secior de água urbana são uma manutenção
inadequada e a falia de expansão dos sistemas de abastecimento. em consequencia da
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falta de moeda convertivel, e as receitas muito limitadas devido a tarifas baixas e
capacidadc de gestão financeira deficientes. Como resultado do Programa dc Rcabilitação
Económica, introduzido cm 1987, a lacuna entre as tarifas ca aá,ua e os scus custos reais
da água está a crescer constantemenie. As receitas são usadas inteiramente para cobrir as
c sp^sas correntes. A causa íundamental destes problemas C vista coomo a falta dc

disso, os recursos humiianos são caracterizados por uni nível técnico baixo, bcm coIllo
lambém o seu nível baixo salarial.

Saneamento

A maioria das zonas urbanas possui sistemas dc sancamento deficientes. As principais
razões são: aumento da população utilizadora, má utilização c falta de manutenção
devido, principalmentc, à falia de meios financeiros adequados dos CEC's e da
Administração do Parque Imobiliário do Estado (APIE). Como consequência destes
factores é frequente verem-se águas de esgoto estagnadas ou corrndo na via pública, o
que constitui um risco para a saúdc pública (risco dc contaminação directa e indirecta das
pessoas), quer através dc alimcntos contaminados por intcrmédio de veciorcs, quer
através de água provcniente da porção mnais superficial do lcnçol freático.

A falta generalizada de sistemas de csgoto nas zonas suburbanas, especialmentc nas
cidades dc pequcno c médio porte contribui, igualmcnte, para a contaminação do
ambiente local c para proliferação de doenças cpidémicas, pois que aí, significanic partc
da população usa a água residual para o seu consumo c as crianças brincam c tomam
banho nos esgotos.

Os esgoios das cidades coniribuem. grandcmcnte, para a poluição das águas superficiais
c subterrâncas, scndo o seu recipiente o mar ou os rios ou ainda outros corpos de água
próximos. Somcnte a cidade de Maputo possui um sistema parcial de tratanienio das
águas residuais.

Nas zonas suburbanas, o método mais usado para a disposição de exemrcas é o da latrina.
Infelizmentc, verifica-sc quC uma grande partc da população ainda não tem latrina e
daqucles que a tem. muitos usam-na incorrectamenic, o que favorce a ocorrcncia de
doenças de transmissão fecal-oral. Em ccrtas cidades pratica-se, cm grande cscala e
deliberadamentc, o fecalismo a céu aberto. Este probiema não é apenas resultado da falta
de condições, mas sobretudo um problema cultural.

Um estudo efectuado em 20 bairros suburbanos da cidadc dc Míaputo 191 revelou que:
i. cm cerca a mnetade dos bairros predomina a lauina tipo tradicional, não

garantindo a protecção da saúde, porque carece de tampa e é mal usada e
conservada;

ii. 30% das escolas visitadas não tinha nenhum sisiema de eliminação de
dejectos, afeciando cerca de 21 000 alunos. As outras tinham em média
463 alunos por retrete, valor muito acima do recomendado (40 alunos
por retreto por scxo);

iii. situação simílar foi encontrada nos mercados;

Em 1979 foi iniciado um Programa Nacional de Sancamilento, incluindo um Projccto de
Latrinas Mclhoradas (mais tardc dcnominado: Programa Nacional de Sancamenio a Baixo
Custo) quc durante os últimos 10 anos promoveu a construção de 115 548 latrinas
melhoradas nas áreas suburbanas (1979-93). LEstc resultado, embora impressionante, cstá
muito aquém das ncccssidades.
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Drenagem

A maioria das cidades costciras euifrenta o problcmin da inundação e da ozorrên":1 d-
zonas de água estagnada. Esse facto conuibui para o alastramcnto de doenças Cpidéu..

inadequada das águas pluviais. A causa de base destes problenas d a má localização e a
concepção imprópria das cidades, o que significa quc a sua solução dcfinitiva implicaria
em investimenios e obras de grande envergadura e/ou fortes medidas políticas para a
deslocação da população afectada.

2.4.3 Higiene dos alimenios

Com a adopção da economia dc mercado e o fim da gucrra multiplicaram-se os
empreendcdorcs, tanto na árca dc imiportação como na dc processaniento e
comercialização interna, resultando num aumento de infracções às normas de qualidade
dos alimentos. Um novo problcma reclama a atenção das autoridades sanitárias e dos
CEC's das difercntes urbes: a comercialização de alimentos cm mercados informais.
Com efeito, consideráveis quantidades de alimentos, alguns deles prontos a consumir.
são comercializadas nos referidos mercados, que sc caraccrizam como áreas apinhadas
de gente, sem nenhum tipo de sanitários, nem sistemas de recolha de resíduos sólidos.
proliferação de vectores de doenças e muitas vezes com acumulações de águas nas
proxinidades, constituindo uma amcaça constante para a saúdc pública.

Os alimenios podem conter não só parasitas. bac:órias c virus, nias também
contaminantcs vários, incluindo resíduos de pesticidas. de antibió&icos e promotores de
crescimento, os quais são susceptíveis de causar danos à saúde do consumidor. mediante
simples intoxicação ou interferindo, quer nos scus processos metabólicos. quer em
eventuais acções terapêuticas.

2.4.4. telninção das infra-estruunrs

As infra-cstruturas cxistentes nas cidades estão profundamenicte degradadas. incluindo
residências, edificios públicos, estradas, sistemas de água, sistemas de drenagem e
esgotos, obras de protecção da costa, cc. A clevada pressão populacional exereida sobre
elas, a falta dc manutenção e o sCu uso inadequado, contribuem para o agravamiecnto da
situação ambiental local. Foi e continua a ser tolerada a ocupação dos pré'dios das cidades
por um número de moradores, que ultrapassa a capacidade das residências, produzindo
assim um forte impacio sobre oas já deficientes e obsoletos infra-estruturas.

Em muitos casos, a dimensão e o tipo das infra-estruturas e a tecnologia de construção
usada implicam elevados custos de manutenção, acima da capacidade financeira dos
utilizadores ou proprictários actuais. Isto significa, ponanto, que a capacidade dc
desenvolvimcnio e a aplicação de tecnológias apropriadas é limitada.

2.4;5. Gestão d-<s resíduos st,ics domésticos e hospit;lares

Todas as cidades sofreni de insuficicncias na recolha, deposição e tratamcnto dus
resíduos sólidos, scndo Mapulo e Beira os casos mais notórios. Na Beira, apcnas 287.
dos resíduos sólidos é recolhiída .Em 1992 apenas a cidade de NMaputo tinha umii Sistenima
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de recolha regular dc resíduos sólidos urbanos [ I1. Consequentementc, na maioria dos
urbes é frequente ver o lixo acumulado durante vários dias e por vezes semanas.

De uma maneira geral os resíduos sólidos urbanos tém como destino final as lixeir's k

permeável e não sujeitas à erosão. Em nenhuma cidade se pratica a rcolha dos resíduos
sólidos nas zonas suburbanas, ao contrário os residuos sólidos são deliberadamente
depositados em áreas suburbanas habitadas ou usados para tapar buracos, especialmente
os devidos à erosão pluvial. Geralmente, não se verifica nenhum tratamento espccial do
lixo hospitalar, incluindo scringas, ligaduras, pensos, resíduos dc laboratório, restos
anatómicos etc.

As comunidades suburbanas adoptaram um sistema "informnal" de gestão dos resíduos
sólidos (reciclando, entermndo e queimando o lixo). Entretanto, esse sistema não pode
ser considerado satisfatório porque os bairros cresceram tanto e não há. inclusivé. espaço
dentro e fora do quintal para esIe tipo de "tratamento". Para além disso, o sistema não
contempla uma gestão especial necessária dos componentes tóxicos c não bio-
degradáveis, do que podem resultar outros problemas ambientais.

Do ponto de vista sanitário, os resíduos sólidos têm de ser considerados como vectores
potenciais dc doenças infecciosas e p3rasitárias. Dc notar que o homem pode contnmainar-
se arnbém pelo contacto directo com os resíduos ou através dc água por ele poluídos.

2.4.6. Frosno e deflorestamenio

A maioria das cidades sofrc da erosão do solo (incluindo a erosão costeira) que cstá a
tomar dimensões cada vez mais alarmantes. As cidades de Nacala, Nampula. Tcte e
Chimoio são cxemplos de onde esse problema constitui um dos constrangimentos
principais para o funcionamento e desenvolvimcnto urbano. Nestas cidadcs, a crosão
provocou a existência de ravinas originadas do escorrimncnto das águas pluviais, devido à
falta de um sistema de drenagcm fora da cidadc dc cimento, combinado com a alta
densidade habitacional suburbana, quc impedc a infiltração da água nos solos. As ravinas
e fcndas dc erosão Cstão a surgir cm toda a volta do centro das cidades. resultando na
destuuição das infra-estruturs e edifícios e na degradação do solo urbano em geral.

, volta de todas as cidades verifica-se já um acentuado deflorcsamecnxo. As causas
principais consistem na abcnura de machambas, recolha de lenha. limpeza de terrenos
para a construção e outras actividades económicas. Em Maputo-Matola a crise dc lenha é
crónica, e nas cidades costeiras contribui, considcravelmente, para o abate acelerado dos
mangais (Bcira, Quclimane, *emba).

As iniciativas tomadas pelo Govcrno para travar o problema do deflorestamenio nas
cidades de Maputo, Beira e Nampula; através dos projectos de reflorestamento FO-2, 4 e
5, fracassaram devido aos elevados custos de funcionamento, problemas de gestão e
concepção deficiente dos projcctos. Diversos outros pequenos projectos locais de
arborização e combate à erosão 121 não conseguem travar a degradação acelerada dos
solos c da vegetação.



2.4.7. Tranisonfe urbano

A partir dos últimos anos da década 80 verficou-sc uma mudança radical no padrão do
transporte urbanc, principalmente r.a cidadc d. NIsputo. Os sistemas estatais ce
transpone público (autocarros). ficaram rcduzidos, consideravelmenic (cim algumnas
cidades d s:atreceram totalnmen;c), sendc substiLuídos par s:.:cmas de ra.nspc:tc
privados. Esta tendência, fundamentada pela procura de lucros fáceis dos propriciarios,
conuibui para a poluição atmosférica e para a poluição das águas superficias. As ruas e o
transpone urbano caracterizam-sc por uma situação incontrolável, cm pane devido ao
aumento do parque automóvel e incapacidade de controlo por parte da polícia, o estado
obsoleto de muitas viaturas e à falia dc educação cívica. Como consequéncia. nos últimos
anos aumentou a frcquência dc acidentes de viação nas cidades, scndo os peões as
principais vitimas.

Com a excepção das cidades de Lichinga, Quelimane, Bcira, Chókwè, Chibuto e Xai-
Xai verifica-se um uso limitado de bicicletas, apesar das suas vantagens para os menos
beneficiados, tanio cm termos económicos como em termos de mobilidadc. Em nenhuma
cidade se verifica um uso significativo da tracção animal.

2.4.8. Porios. acrononos e linhas férreas

O funcionamento dos ponos poderá estar a contribuir, significativamente, par a poluição
lo.al do mar e da costa (Maputo, Bcira, Nacala, Quclimanc e Pcmba).

A localização inapropriada de infra-estruturas como acroponos e linhas fWrcas,
assentamentos humanos próximos a elas, implicam probiemas de poluição almosférica e
sonora e outros riscos ambicntais (Maputo, Quclimanc, Naampula).

2.4.9. Indústrias e arma7cnacem na área urbtnan

As principais indúsirias poluidoras são as fábricas têxteis, de cimcnio, de cortumes,
químicas, dc papel e dc alimentos. Geralmentec, os sistemas de produção são obsoletos e
não se pratica o tratamento dos efluentes, águas residuais c rcsíduos sólidos. O ambiente
de trablho é frequentecenic perigoso e prejudicial à saúdc.

Os problemas ambientais provenientcs de actividades industriais, nonícadamente a
poluição atmosférica, das águas, dos solos e os riscos sanitários dos irabalhadores
concentram-se nas cidades de Maputo e Beira onde se localizam 3/4 do parque industrial
do país, com 95% das indústrias químicas, 83% de papel e 53%, de alimentos 11 3).
Chimoio concentra as maiores indústrias têxtil e de conumes.

Os sectores mais importantes da produção indusuial são os dc alimenios e de tabaco
(44%; têxtil/vestuário (18%); químico.(13%): metalúrgicolengenharia (8%) e milniro
(7%) 1141. Dados colhidos em 20 emprcsas de diversos ramos em Maputo indicam que
21% das matérias primas processadas são também tóxicas e que 46% de reagentes
usados para análises laboratoriais nas indústrias são tóxicos c 3% radioactivos 115 -1.

Contudo, actualmenic 75% do parque industrial do Estado cstá inopcrativo c as restantes
indústrias têm níveis de produtividade bastantc baixos.

J,mbora não sc possa provar, por auscncia de cvidências científicas pode-se, contudo,
prever umn clevado índicc de poluição das águas, incluíndo os pcquenos nos que rccebem
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as águas residuais industriais (Infulene e Matola) devido ao seu não tratamento. Com a
rcabilitação industrial a poluição poderá aumentar c daí vir a afectar a costa e o mar.

igu:iMnnie, a contarninação dos solos c bem patcntel nas zonas inidustriais do país
devido, fundamentalmente, 2 derrames de produlos c rcsíduos e-fmico$ e outros, bh^

uma grande contaminação das águas subterrâneas por substâncias químicas, devido à
percolação gradual dc água que ocorre, arrastando consigo as diferentes componentes
dos resíduos despejados de forma descuidada 117].

A poluição atmosférica, por processos industriais, é talvez a menos grave, actualmente,
devido, em parte, aos seus baixos níveis de consumo de energia fóssil.

Os problemas ambíentais, surgem também como resultado do derrame de produtos
químicos armazenados (por exemplo agroquímicos), de oficinas e de outras actividades
produtivas de pequena escala.

Em alguns casos a extracção de matéria prima dentro da área das cidades (areia, pedra,
calcário e argila), para a produção de materiais de construção. provoca problemas dc
erosão.'

Um problema dc grande actualidade e imponrncia é a considcrlvel pressão a quc o país
se vê exposto, com vista a que aceite a instalação da unidades de proccssamcnto dc
resíduos produzidos além fronteimas.

2.4.10. Recurss cnerçéiicos

Apesar dos enormes recursos energéticos renováveis (hidro, sol e biomassa) e não-
renováveis (carvão mineral e gás) ao dispor do país, o consumo urbano de energia é
dominado por fonics dc enbrgia imponadas (petróleo) e pelo combustível lenhoso. O
sector doméstico consome 2/3 da energia do país, dos quais 83% provém de fontes de
combustível lenhoso.

O potencial da central hidro-elécirica de Cahora Bassa que, teoricamente, tem a
capacidade de abastecer todo o país com energia eléctrica, é subaproveitado, abasitcendo
somente as cidades de Tete, Quclimane, Mocuba, N;.mpula. Angoche, Ilha dc
Moçambique e Nacala. As cidades de Ctuamba, Lichinga, Manica, Chinioio e
parcialmentc a da Beira, são abastecidas por ccntrais hidro-cl&cuicas locais. As restanies
cidades recebem energia eléctrica do exterior ou de centrais térmicas locais. Dcvido ao
estado obsoleto da maquinaria e à falta pcriódica de combustível, a maioria delas sofre de
paralisaçõcs constantes.

Como foi referido anteriormente o transpone público e individual depende, em grande
medida, do consumo de gasolina e gas6lco. 0 uso de meios de iranspone não
motorizados é insignificante.

.0 consumo doméstico de energia c dominado pelo combustível lenhoso, grande pane do
qual é constitufdo por lcnha (entre 70 e 95%) e o rmstante por j*yãi vegetal. Apenas na

cidade de Maputo verifica-se um uso notável de energia cléctrica e gás para a cozinha
1161. A tendência do sector familiar é de usar cncrgia eléctrica apenas para a iluminição e
eventuais electrodomésticos e outros aparelhos, e o combustível lenhoso para cozinhar.
Gerainente, o preço rclativamentc elevado da energia eléctrica em relação ao rendimento
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familiar médio, desencoraja ligações domésticas (legais) par as p~ssoas economicamente
débeis.

i`.cszcz dCe . ,il:, c0mousti c;' Icri',;X-o Cnm v'oia das cidc.ú: e O conscquente
aumento dos seus prcços determina: i. mais gastos financeiros domésticos e ii. redução

realizado em Mlaputo (199 1) mostrou quc até 60% do rendimento familiar destinava-se à
aquisição dc combustível lenhoso [17J. Outras observações indicam que a população
economicamente débil evita confeccionar alimentos cuja preparação consome muita lenha
(ex. feijão e massa de farinha) elou diminui o número de refcições diárias. Os dois
factores combinados prejudicam a alimentação e a saúde da população.

Para além do uso doméstico exisiem outros consumidores notáveis de lenha como por
exemplo padarias e hospitais.

O impacto ambiental do padrão de consumo cnergéiico actual é a poluição atmosfdrca
(inclusivc fumaça em cozinhas mal ventiladas) e o deflomstamento em volta das cidades.

2.5. ImPAcTO DOS PROBLEMIAS AMBIENTAIS NA ÁREA CIRCUNVI1IN.HA

Acrualmerktc as cidades contribuem para a dcgradação não somenic do scu próprio
ambiente mas tambWm dos seus arredores. A poluição atmosférica e das águas aiinge
áreas distantes das cidades e o uso impróprio dos rceursos naturais resulta na degradação
da cosia, deflorestaniento c degradação dos solos cm zonas cada vez mais distanics dos
centros urbanos. A poluição da baía de Mlaputo, provocada pcas águas residuais, da
cidade é já bastante seria.

ilS. CONSTRANGIMENTOS

3.1. ASPECTOS POLMCOS

Neste momenio não existe, de facio, um quadro político especifico e claro para as
cidades moçambicanas, onde se possa enquadrar a gestão ambiental urbana. Quase toda a
atenção do Governo e da comunidade dos doadores está virada para as zonas rurais e
para o desenvolvimenio de políticas c programas scctoriais, que alguns afectam as
cidades, embora sem a necessária coordenação inter-sectorial.

O Progrima de Rcconstrução Nacional <PRN) cm curso, tem como uma das suas
polítiicas descongestionar os centros urbanos através da criação de incentivos no campo,
nomeadamenic, a rcconstrução das infra-estruturas básicas, a disponibilização dc
insumos agrícolas e a promoção de actividades econômicas nas zonas rurais. Contudo,
até ao momenio não há indicaçõcs do PRN ter como efeito a inversão do fluxo
populacional campo-cidade.

Em alguns seciores estão em preparação e implementação algumas políticas para a
reabilitação e/ou exiensão de algumas infra-estruturas c serviços básicos das cidades, tais
como o parque industrial, os portos, os sistemas de abastecimento de água, a rede de
abastecimento dc epcrgia clécurica, as escolas prímárias e a redc sanitária. No ãnmbito do
Projecto de Reabilitação Urbana foram também mcuperadas algumas estradas c alguns
edifícios nas cidades de Maputo é Bcira. Entrctanto, a coordcnação cntre os diferentes
sectores é praticamenie inexistenic, daí a prática de políticas e acções não consisienics e
em alguns casos contraditórios.
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3.2. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

3.2.1. N*ellocal

Os CEC's criados em 1978, cm substiluição das antigas câmaras municipais, não
dispõem de capacidades e competências adequadas de planificação e gestão ambiental
urbana, não tendo para tal a necessária autonomia financcira, administrativa, política e
legal. Em simultâneo, serviços como o abastecimento de água e energia eléctrica -
instrumentos cruciais para um processo normal de urbanização - foram separados dos
CEC's. Em muitos casos, o CEC é praticamente entendido (erradamente) como
"Serviços Urbanos` e com a tarefa principal, manter limpa a cidade de cimento.

A falta de coordenação intersectorial, a todos os níveis, cria condições propícias para que
cada um dos difercntes sectores, que intervém na gestão urbana, siga as suas próprias
normas, planos e programas dc trabalho, por vezes contraditórios aos dos outros e,
geralmente, sem tomar em consideração a problemática global urbana. Há exemplos
concretos em que a Electricidadc de Moçambiquc electrifica zonas dc ocupação
espontânca, quc o CEC pretende evacuar, ou que o CEC autoriza uma construião cm
cinma dc um tubo de água ou por baixo de uma linha de transmissão de energia de alta
tensão, ou ainda a Empresa de Água abre e depois não repara um passeio ou uma
estrada, quc acaba dc ser recuperada pelo CEC.

Os CECs não são verdadeiros governos locais, dado que os scus membros não foram
elcitos democraticamcnte. Os citadinos não rceonhecem o CEC como dcfensor dos seus
inicresscs, mas como um representan[c do Governo Central e, consequeniementc, a
participação comunitária na gestão urbana é limitada. Nas pequenas cidades e nas zonas
suburbanas funcionam sistemas tradicionais e altemativas de govcmação paralelos ao
sistcma oficial.

3.2.2. Nivel cntral

Não existem, ao nível central. instituições capacitadas para acompanhar devidamente o
dcsenvolvimento urbano, bem como não há um quadro legal actualizado, que possa
definir as normas c procedimentos de gestão urbana e a sua uniformnidadc.

O Departanento Urbano do Instituto Nacional de Planeamento Físico é a instituição que,
ao nível central, lida com o plancamento físico das cidades e o único organismo que tem
uma visão global da complexidade dos problemas dc gcstão urbana. Dispondo de apenas
11 cnicos, dos quais apenas 3 superiores, a sua capacidade para regularizar c coordenar
o desenvolvimento urbano do país inteiro é deficiente. Actualmente o Dcpartamento
Urbano está a panicipar na preparação de um Programa Nacional dc Desenvolvimento
Urbano e Habitacional. que possa orientar os processos de urbanização e gestão urbana.
Outras instituições que exercem irnportantes funções mlativas à gestão urbana são:

i. XDirecção Nacional de Administração Local do Ministério dc Administração
Estatal (administração pública)

ii. Direcção Nacional de Construção Civil (habitação e materiais de
construção) e Direcção Nacional de Águas (água potável e residual) do
Ministério dc Construção e Águas;

iii. Icpartamento de lHigienc Ambicntal do Ministério de Saúdc;
iv. Elecuicidade de Moçambiquc;
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v. Comissão Nacional do Ambiente.

Foi criado um grupo de Lrabalho multisectorial dcsignado por Grupo Urbc, coni o
objectivo de assessorar as várias instituições do Estado na coordenação da actividades
relacionadas com o planeamento e gestão urbanos.

Na área de indústria, o maior impedimento para a implementação dc programas quc
contibuem para o melhoramento da qualidade do ambientc é a falta dc recursos tanto
humanos como financeiros, tanto por parte das indústrias como do aparelho do Estado.
Outro facior importantc é a ausência de lcgislação adequada relativa às cxigências acluais
do dcscnvolvimento, no que diz respcito à relação indústria versus meio ambiente.

3.3. ASPECrOS LEGAIS

A regulamcntação do uso e aproveitamento da terra é um instruncnio chave para a gestão
ambiental urbana dos govcmos locais. Devido à falia de capacidade técnica a nível local,
as orientações legais sobre o uso e aproveitamento da terra e/ou as suas implicações para
a gestão urbana e ambieníal não são reconhecidas e aplicadas. Prev31ece, por isso, muita
dúvida sobre a autoridade legal das árcas de jurisdiç3o das cidades. A Lci de Terras 1 1 81
determina, porém, nitidamcntc a compctcncia dos CEC's como sendo (nas ircas
abrangidas por planos dc urbanização):

i . autori7ar o uso e aproveitamento da terra;
-i. propor às Assembleias dc Cidadc a aprovação e alteração dos

anteprojectos dos planos de urbanização c assegurar os serv iços dc
cadastro c o controlo do uso e aproveitamento da tem-a:

iii. assegurar os serviços dc cadastro e o controlo do uso e aproveitarmento da
terra.

Entretanio e infclizmente, a legislação vigentc não foi e continua a não ser implcmentada
na sua Ictra, na medida cm que diferentes scCtores. empresas e indivíduos do nível
ccntral c provincial exccutam os seus planos e actividades no territôrio das cidades sem
rcconhecinicnto da autoridade dos CECs c. às vczes, sem o seu conhecimenio e
autorização,. 191.

A lcgislação existentc referenie à gestão ambiental urbana não é conhecida, tanto pelos
órgãos locais como pclo público em geral e, por isso, ela não é aplicada e respeitada. Os
diferenies sectores não dispõe de capacidades suficientes para cxcercer a devida
fiscalização.

3.4. ASPECTOS I-iNANCEIROS

Os CECs não tcm accsso a uma base de receitas adequada e suficiente para direccionar e
financiar a gestão urbana, estando foótementt dependentes de transfcrncías fiscais do
nível central (213 do orçamento dos CEC's) no perfodo pós-independência. A partir de
1988 essa dependência diminuiu e, actualmente, as principais fonics de receita para os
CEC's são os impostos (12%>, liccnças (40%o, taxas e ouiras contribuiçõcs locais (15%)
c transfcrências do govcrnb central (30%). A falia dc competência e capacidade dos
CECs signifca quc clcs não podem promover intervenções e recuperar parte do custo
global dos investimentos, estimulando a incorporação da particípação privada, de ONG's
e da comunidade na promooção de melhoria e na recuperação /expansão ou mesmo na
gestão de serviços urbanos.
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Entretanto os CECs não estão conscientes de todas as suas possibilidades dc arrecadar
receitas locais e, geralmente, o nível dos impostos, iaxas e licenças é baixo. Em valores
reais as receitas dos CEC's estão a diminuir, o nível salarial real dos seus funcionários
está abaixar e não sobra dinheiro para novos investimentos. Investimenios públicos (com
ou sem financiamento exterior) e privados nas cidades não são suficientes para travar a

3.5. ASPECTOS SÕCIO-ECONÓMICOS

O facio da maioria da população urbana viver em "pobreza absoluta", significa que ela
não consegue manter um nível adequado de alimentação, habitação e saúde e,
consequcntemcntw, é difícil mobilizar o seu potencial dc capacidades para uma geslão
urbana c ambiental cocrentc c adequada. Em termos práticos, a população está toda prc-
ocupada com a sobrcvivéncia imediata e não consegue planificar a sua vida a longo
prazo.

Geraliicntc, a mulhcr é rcsponsável pela gestão do -micro-ambienic" do lar e a maior
partc das outras actividades ligadas à gestão ambiental urbana. Entretanto ela não tem
uma voz activa na sociedadc, tanto no sistema fomial de governação como no sistema
tradicional. Daí que prevalcce uma lacuna cnirc as decisões tomadas (pelos homens)
sobre o dc.cnvolvimenio da comunidade e as necessidades reais.

O facto da pcrcentagem da população urbana analfabeta ser elevada dificulta a tardfa dc
educação comunitária sobrc os princípios, normas e procedimentos dc gestão ambiental
urbana. Contudo, não iêm sido feitas campanhas regulares de divulgação das nomias e
procedimenios a serem seguidos no processo de ocupação do espaço urbano. A grande
naioria da população urbana não adoptou a `cultura urbana, mantendo os seus usos c
costumes rurais. Por isso, cla não sabe interpretar c inserir-se devidamente, no ambiente
urbano.

3.6. ASPECrOS TÉCNICOS

Predomina uma falta generalizada de dados fiáveis c estudos sobre o desenvolvimento
urbano, suas tcndências c características. A pesquisa sobre assuntos relacionados com a
gestão (ambiental) urbana concentra-se na cidade de Nlaputo, enquanto a pesquisa feita
sobre outras cidades 6 esporádica e incompleta. Isto significa quc as decisões sobrc o
desenvolvimento urbano são tomadas na base de dados superficiais, pressuposlos e
intercsses políticos, económicos, particularcs e sectoriais, sem um eniendimento da
complexidade urbana e dos possíveis impactos posilivos e negativos das diversas
actividades cnvolvidas.

O número e a qualidade de técnicos dos CECs é insignificante cm relação aos desafios
da gcstão urbana e ambiental. Apenas os CEC's de Mapulo e Beira dispõem de técnicos
superiores (afecios permanentemente), enquanio outros CEC's não ltm nem sequer
técnicos de nível mddio. O Depanamento Urbano do INPIF e os Serviços Provinciais de
Planeamenito Físico e de Gcografia e Cadastro têm prcstado assistência técnica a alguns
CEC's. mas esse apoio tem sido inconsistenie e não é institucionalmenie susientávcl.

Há falia de mecanismos adcquados de transferência e descnvolvimenio de tecnologias
apropriadas. Devido à fraca capacidade lécnica dos CECs nao tem havido uma avaliação
da tecnologia introduzida. A tendência-é de transferir tecnologias sofisticadas dos países
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desenvolvidos sem uma avaliação prévia da sua aptidão para a realidade moçambicana
120].

3.7. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ECONóÓMICOS

Há ainda falta de estímulo à incorporação e participação da iniciativa privada e
comunitária nas actividades relacionadas com o sector e fragilidade nas formas dc
organização comunitárias.

I V. RECOMENDAÇÕES

4.1. ASPECTOS GERAIS

As recomendações c ideias dc projecto aqui apresentadas partem do princípio de que 3
,ges1ão- ambiental urbana d um factor que contribuirá, positivamenic, para o
descnvolvimcnto urbano, não somente cm terrnos ecológicos, mas també5m cm icrmos
sociais, económicos, tecnológicos e organizaiivos. A gestão ambiental é um princípio
básico para regular o desenvolvimento urbano dc modo quc clc seja sustentável c não um
obsiáculo.

Oito princípios de base deverão orientar a gestão ambientil urbana, nomcdamente:
i, unifomzidade c rcplic3bilidadc da gestão anmbiental urbana através da

fomulação dc uma política nacional de dcccnvolvimcnto urbano e
ambiental;

.u. criação de uma capacidade adequada das instituições competentes aos
n,ivcis ccntral e local:

iii. coordenação inter sectorial;
iv. revisão, divulgação c iplicação da legislação cxistentc referente â gestão

anmbiental urbana:
v. descentralização da competência da gestão ambiental urbana;
vi. samisfação das necessidades primárias:
vii. panicipação comunitlxia;
viii. gr.adualismo na implementação.

4.1.1. Polífic; de desenvolvin'icnto urbano e ambientil

Scrá necessária a dcefinição de uma Política Nacional dc Desenvolvimnento Urbano e
Anibiental, incluindo a coordenação e compatibilização das políticas secioriais dos
diferentes iniervenienices na gestão ambicntal urbana, a fim de garantir a sua uniformidade
e replicabilidade. Os esiudos. progTamas, projectos c intervenções incluídos no PNGA
são dc natureza e categoril diferenciadas:

i. ataucles quc foram elaborados e propostos para a consecução dos
objectivos específicos do Programa e para anpliar a capacidadc das
instituições nacionais ligadas à sua implementação e coordenação. De
entre estes, destacam-se os projectos inclusos na componente urbana e
ambiental do PROL,-a scrmm financiados pelo Banco NMundial e outros,
ainda scm financiamento, mas que devem gerar importantes cxperiências
do ponto dc vista dc actividade de supervisão, acompanihamcnto e
avaliação de intervenções urbanas, do plancamenio urbano, da gestã.o de
uso e ocupaçã:> do solo, da formação e do treinamenio:
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ii. aqucles cuja natureza e abrangência implicam a necessidade dc articulação,
coordenação e acompanhamento, incluindo projectos já cm curso: Estudo
de Sector de Abastecimento de Água nas capitais Provinciais, o Projecto
dc Desenvolvimento Inicgrado dc Nacala, o Projecto de Actualização do
Cadastro da Beira e o projecto da criação de um Centro Regional de

iii. ouúros projectos, que embora de menor abrangência, realizam-se ou serão
realizados em cidades seleccionadas e quc necessitam dc coordenação
e aniculação a nível local e de enquadramento técnico-institucional comum
e as perspectivas de virem a compor ou contribuir para os Programas de
Desenvolvimento Municipal. São eles o Projecto de Desenvolvimento do
Bairro Centro Hípico-Pedaço, em Chimoio, o Projecto de Capacitação
Comunitária em Desenvolvimento Urbano Sustentável cm Nampula e o
Projecto dc Manutenção Urbana, a realizar-sc na Cidade dc Maputo.

Para além destes projectos, deve-se ter em conta a necessidadc de incorporação de outros
que venham a ser identificados, concebidos e promovidos, desde que tenham releváncia
para os objectivos do Prograna.

4.1.2. Capaciiao

As instituiçoes existcntes e por criar, aos níveis central c local, às quais compete a gcstão
ambicntal urbana dcvcrão ser capacitadas, incluindo a fomação c o trcinamento do seu
pcssoal e o fornccimento dc um orçamento adcquado para o seu funcionamento c a
exccução dos seus programas e projectos.

4.1.3. Coordenacão inier secionral

A gestão ambiental é, por natureza, niulti-disciplinar e não podendo. ponanto. funcionar
sem uma boa coordenação inier sectorial, tanto na fomlulação dc poliíticas, cstratégias e
legislação ao nível central como na sua exccução prática ao nível local. Dever-sc-á, pois,
claborar um quadro de coordenação inter-sectorial para a gestão anmbiental urbana,
através da criação de um sub-comité do Grupo Consultivo Pemianenie da CNA e grupos
dc trabalho "ad hoc".

4.1 .4. Revição e divulíç:tc0o da legislario

A regulamenlação da maioria dos aspectos da gestão aníbienial urbana está já
contimplada na legislação vigente. Deve-se, porém, rever e divulgar tal legislação,
promover a sua aplicação e fiscalização e sempre que sc revclar necessário actualizá-la ou
mesmo elaborar novas disposições lcgais.

41. 1.5. IDs<^enu'alizacção

A uínica instituição que tem por competência coordenar a execução da gestão ambiental
urbana ao nível local é o CEC. Com o novo Quadro lnstitucional dos Municípios 121 1,
eles serão atribuidos unia personalidade jurídica própria c os seus dirigentes serio eleitos
pelas populações do respectivo território. Isto implica que terão a possibilidade de tomar
decisoes definitivas e executórias. isto c. imcdiatamente vinculativas e passíveis de
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execução sem qualquer intervenção do Estado. Os novos municípios terão finanças
próprias, assim como orçamentos autónomos, alimentados pelas receitas cxclusivas. E,
enircíanto, imperiosa a capacitação dos municípios (CEC's), cujos actuais recursos
financeiros, técnico-profissionais e físicos são muito limitados.

r ;;X(! ; ,*' .;t __ .7.;. ; t-

capacidades aos níveis regional e provincial para o urcinamento dc técnicos, assisICncia
técnica aos governos locais, fiscalização e o monitoramento da gestão ambiental urbana.
Passos tomados neste sentido são os Centros Regionais dc Higienc Ambiental, do
Minisiério da Saúde (na Beira e Nampula) e a intenção de criar um Ccntro Regional da
CNA em Nampula, especializado na gestão ambiental urbana.

4.1.6. Necessidades primárias

A gestão amibiental urbana deverá priorizar o alívio da pobreza da população
economicamente débil, através da satisfação das necessidades básicas tais como.
alimentação, habitação, agasalho, saúdc e educação.

4.1.7. Panicinac'âãocontiniiária

A gesião aúilbien[al icrl que scr feita, cm grandc medida. pela própria população urbana.
porque por um lado ela é a princip31 vítima da dcgradação das condições ambientais cm
que viv ce principal bencficiário do desenvolvimeno sustentávcl. e por outro porquc nuiii
futuro próximo o Governo nio írá dispor de meios suficienies para a resolução dc todos
os problemas. NesIe contexto, importa activar o envolvimcnto c a capacitação da
or.anização cívica cxistente, quer através da autoridade tadicional. quer através dc
associaçõcs religiosas, culturais e de interesse específico. Ter-sc.á que dcfinir estratégias
espccíficas para garantir que a voz da mulher seja auscultada c quc os seus interesses
sejam defendidos na execução da gestão ambicntal. Deve-se, na medida do possível.
cnvolver o cmpresariado nacional e local, promovendo produções compatíveis com a
gcstão ambiental urbana.

4. 1.S. Gradualismo na iínplcnen:a

Consíderando a dimensão dos problemas comparados com os meios actualmente
disponíveis. dever-sc-á cntão seguir o princípio de gradualismo no qual, numa fase
experimental, um limitado número de cidades scrá palco da introdução das políticas e
estratégias dc gestão ambiental urbana. NCs5e contexto a CNA indicou a Cidade dc
Nampula como projecio-piloto, cujas experiências deverão ser dissemiinadas.
gradualmente, para outras cidades. Daí que a tarefa principal do PNGA deverá scr, a
curto prazo, a capacitação dos scciores intervenicntes na gCstão ambicntal urbana ao nível
central e local, incluindo os CECs e as comunidades locais, nas cidades dc Maputo.
Beira, Quclimane, Nampula e Pemba, airavés do Programa de Rcforma dos órgãos
Locais do Estado, PROL 1221. Paralelamente, deve-se compatabilizar e sincronizar
outros projectos e actividades existenies c paralelos com cssc programa.

.No ámbito do PROL foi escolihida a Cidade dc Nampula para um projccto-piloto de
gestão ambiental urbana, cujas cxperiêncías contribuirão para a definição das
necessidades dc capacitação dos órgãos locais das restantes cidades abrangidas pelo
prograiua. Outras actividadcs a;mbientais previstas no PROL são uim projecto-piloto dc
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imnspone urbano não-nmotorizado na Cidade dc Beira e a elaboração de um 'zoncamento
ccológico" para cada cidade, como uma das componentes dos planos de estrutura.

Na base das cxperiências da fase-piloto, proceder-se-á, a médio e longo prazos, à
aplicação dc SOlUç,S VilaIS subUt!lci; is e core.cites dos probeimas a.zi claiS txrban,OS

inecrvcniectes no processo da definição e execução do descnvolviniento sustentável, na
medida em que os recur;os humanos, financeiros c institucionais o permitirem.

4.2. CRESCIMENTO URBANO

Em Moçambique afigura-se difícil inverter o processo dc migração campo-cidade e/ou
travar o processo dc urbanização. Todavia, deverão ser tomadas medidas para diminuir o
fluxo de população paua as grandes cidadcs. Dcvc haver uni programa dc
desenvolvimento dos distritos circunvizinhos às cidadcs e das zonas rurais, em que serão
criadas pequenas cidades satélircs ou pólos de desenvolvimento dotados de condições dc
serviços. equipamento social e locais dc emprego. que possam atrair os emigrantes
campo-cidade e um; pane da população excedentiária dos próprios centros urbanos.

Uma ouira medida, com o mesmo objectivo, seria um programa dc fomento do
descnvolvimento das vilas e cidades de pequeno porte abrangendo Montepuez, Cuamba.
Angoche. Ilha de Moçambique, Mocuba. Gurué. Manica. Dondo, Chókwê c Chibuto.
Esses programas dcvcm iniciar nas zonas dc inflüuncia das grandes cidades: i. árca de
influcncia da Cidadc de Maputo (parne das províncias dc Mlaputo c Gaza); ii. Corredor da
Beira e iii. Corredor dc Nacala.

4.3. ASPECIOS SOCIO-ECONOMICOS

É inmpcrioso apoiar o sector cconómico infonnal a fim de optimizar a sua produtividadc e
a sua compatibilização com a preservação do ambientc. DCvc-sc cstudar a possibilidadc
de criar nccanismos para o desenvolvimento e a transferência de tecnologias apropriadas
e conhccimenios da gestão dc pequenas cmpresas e indústrias locais para agenies
económicos dc ambos os sectores (formal e informal), incluindo a idcntificação de
actividades que possam contribuir, positivamentc, para a gestão ambiental urbana,
sobretudo no qiuc concerne à reciclagem de resíduos sólidos 1231.

Especial assistência devc ser dada à agricultura intensiva 1241 nas zonas verdes urbanas,
airavés dos Gabinces das Zonas Verdes c da União Gcral das Cooperativas Agrícolas
beneficiando, em primeiro.lugar, a população economicamenicte débil. A agricultura
urb;ina intensiva pode contribuir para melhorar a situação alimentar dos próprios
camponescs, aumentar o scu rendimento económico e a segurnça alimentar das cidades,
sobretudo no que conceme à disponibilização dc horuículas e frutas.

4.4. PLANEAMENMTO URBANO E GESTÃO DO USO DE SOLO

4.4.. 1. Recomendações 2CriS 

A introdução dc uni desenvolvimenio urbano sustentável depender., esscncialmcnic, da
capacitação dos governos (e outros órgãos) locais e da comunidadc na árca dc
plancaniento urbano e gestão do uso do solo, particularmente no quc diz respcito à
organização tlo cadastro das cidadcs. l'ara tal, scrá necessária umui abordagem especifica
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e desenvolvida em Moçambique, visto que as condições das cidades moçambicanas não
são comparáveis com as dos países vizinhos. A experiência antcrior de gestão urbana (a
de Nacala por cxemplo (251) dcvcrá ser aproveitada. Uma boa forma dc disseminação dc
c>xpericncias e de capacitacão dos CEC's é a co9p-raç3o intcr-i-nnicipal, ntravés d.r
criacão de Asssoziacões de NMunicíps % t261.

Está prevista a actualização e preparação de planos de estrutura e de desenvolvimento
municipal para as cidades abrangidas pelo PROL (Maputo, Beira, Quelimanc, Narnpula c
Pcmba). Esta cxperiência deve ser aproveitada para definir, testar e uniformizar as
normas e os procedimentos dc gestão ambiental urbana a serem disseminados.
posteriormenic, para as restanlcs cidades.

O Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Habitacional devc ser incorporado
no PNGA. As instituiçõcs compcícntes, a nívcl central, dcvcrão ser rcforçados a fim de
possuirem as capacidades adequadas para a elaboração dos regulamentos normativos
sobre o plancamnento urbano e ambieníal c o seu monitoranmento ao nível do país.

Eslá cm preparação a criação de um Centro Regional da CNA, na Província de Nampula,
especializado na gcstão ambiental urbana como um primeiro passo no processo de
desceniralização do treinamenio do pcssoal dos órgãos locais e assistência iécnica aos
CEC's. Posteriormicnic, deverá haver uma capacidade para tal ao nível dos govemos
provinciais,

As necessidades de planearncnio urbano podcm scr resumidas da swguinte mancira:
i. as zonas suburbanas carecem. vitalmentc. de melhoramento e

regulamentação adeyuada para a sua integração na estrutura urbana das
cidades:

ii. devem-se aclualizar os regulamentos inadcquados ora cxis[enies.
introduzindo alguns melhoramentos na legislação de plancamento urbano.
apropriada e efectiva que possa ser administrada pelo pessoal dos
Conselhos Executivos: simultaneamrene, dcvc-se criar mccanismos para
garantir a implementação das normas existenics:

iii. o nível do investimento necessário, com vista a garantir padrões
minimamcnte aceitáveis de infra-estruturas e assegurar a protecção do
ambicntc, não C possívcl com base nos rmcursos locais a cuuno prazo,
miiesmo incluindo medidas de recupceção dc custos. Isio implica a
definição de mccanismos de financiamenno a longo przo que abrangem
recursos nacionais e externos;

iv. os padrões actuais do desenvolvimenio urbano carCecn dC revis3o para
torn;-los mais adequados em relação à mobilização dc recursos e à
incorporação de alguma forma de valorização dos tcrrcnos urbanos,
dando consideração especial à prevenção da erosão dos solos e à
degradação do ambiente em geral;

4.4.2. lnsín,nzcntoc necccssrios nara: ;n gestio urbana

llasc legal

Dcve-se prucurar a institucionalização de mccanismos que regulcm o processo de
ocupação c aproveitaiento legal do solo urbano e outros aspectos da gestão ambieníal
urbana. A aplicação mais rigorosa da legislação vigcntc, é um ponto de partida a
considerar. Esic processo deve-se dar com a aplicação paralela dc taxas c impostos sobre
o acesso a infra-estruturas e serviços.
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Planos dc urbanização

O planeamento físico é um instrumento de base para o desenvolvimento urbano. Estc
deve contemplar um zoneamento baseado no princípio da subdivisão do terriório da
cidade em árcas homogéneas e atribuir a cada uma dessas íreas, delerminados
;;irãmetrcs &. arovfeitiment0 e cdifl-:r.e. O pl'en o ^ e^::.erv!,-^l! ~itc ` ~u' w f'''`
uifa acomnipanhamento e,icaz na ocupação do solo. Os diferenics planos de urbanização
devem considerar um *"zoneamecno ecológico", que definirá o grau e as nornas de
preservação do ambiente para cada zona da cidade.

O processo dc planeamento físico devc contar no máximo com a participação da
população, isto é, o plano tem de abrir espaços para que as diversas forças actuantes na
cidade (empresários, proprietários, trabalhadores, grupos dc moradores, religiosos, etc.)
apresentem suas rcivindicações e discutam os meios de compatibiliíz-las e, na fase de
-exccução, panicipem na sua implementação e manutenção.

Os planos de urbanização devem ser acompanhados dc uili regulamento urbanístico qule
defina as modalidades, fonmas dc implantação e a obrigatoriedade do cumprimenio do
mesmo e ainda a sua validade.

Código de postura

As posturas são um instrumento actualmente existente nos CEC's. Estas têm por
finalidade estabelecer normas de convívio e forrnas de utilização dos espaços públicos e
privados nas cidades, constituindo uma colecção de iegras e sanções. Em geral. os
municípios usam-na para fazcr valer a sua autoridadc.

As actuais posturas datam do período colonial. carecendo de rcajusies e da inclusão de
normas sobre a prescrvação do ambienc.

Regulamento de ediricações urbanas

O Rcgulamnito de Edificações Urbanas actualmente vigente, que e gcral para todo o
Pa.is. foi claborado em. 1961. necessitando de reajustes e a inclus;io de nonnas sobre au
preservação do amubientc.

Procedimentos de concessão dc terrenos

Unma melhor e mais completa regulamentação dos procedimentos de conccssão e
regularização do uso e aproveitamento do solo sera necessária dc forma a quc sc possa
torná-la compatível com a preservação do ambienic. Tais procedimcntos devcm também
procurar incorporar o valor da tcrra urbana, de fornu que seja tratada como um produto
económico. Deverão ser inclusas cl3usulas sobre normas sanitárias e de conservação do
ambiente na concessão de terreno c licenças do seu uso e aproveitamento.

Registo cadastral e das terras

Os sistemas de regisio cadastrais e de terras necessitam de scr actualizados e incorporar
as modificaçõxs dc ocupação e aproveitamento legais por fonna a adequá-los às normas
de gestão ambiental urbana.
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4.5. ASPECTOS SANITÁRIOS

Deve ser promovido o reforço das ihsiwuições a quem cumpre fazer frente aos inúmeros
desafios quc se apresentam na área de saúde ambienral alrvés de:

i. canacitacào e/ou criação de Ccntros de Higiene Amhi n;-. Exar.xs

incluindo a afectação de recursos hunanos, materiais e financeiros e o
trcinamento e especialização do seu pessoal;

ii. capacitação dos CECs na área de saúde ambienial.

Deve ser garantida a implementação das funções de vigilância e inspecção sanitários,
multiplicar-se as acções de fiscalização e inspecção, para garantir a observância das
normas em vigor.
Será necessária a participação activa das comunidades no controlo dos factores da saúde
ambiental, ajudando a identificar os principais factores dc risco, possibilidades dc
intervenção e, sempre que possível, disponibilizando asscssoria técnica na fase de
inervenção. A articulação comn outros seciorcs. cm particular o CEC, deve scr
mclhorada.

Serão neccssários estudos e inquéritos cm matéria dc higiene ambiental e divulgar os
rcspectivos resultados, como contributo para um melhor conhecimenio e consequenic
re.solução dos probienas de saúde ambiental.

4.6. ÁGUA. SAN.EAMrE.NTO E DRENAGEM

Dcvcm ser reforçados os programas dc extensão da cobenura dos sistemnas de igua para
os subúrbios, reabilitação da redc existente cm algumas cidades c capacitação das
cmprcsas de àgua na área dc planificação e gestão, dc fonra quc haja uma cobertura
uniforme para toda a população urbana. A norma ideal minima é uma fontc para 500
pcssoas num raio máximo dc 500 metros da rcsidência 1271. A política de tarifas devc ser
baseada no custo real do abastecimento da água. exceptuando os consumidores
economicamentc débcis. Nos c3sos cm quc as tarifas scj.im inferiorcs aos custos de
operação e manutenção o Governo deverá subsidiá-las.

Está em preparação um Estudo do Scctor da Água das Capitais Provinciais, que é de
facto um plano direcior do sector. Este prevê uma cobenura dc água potávcl para as
cidades na ordem dc'40 a 70% cm 1997, 60 a 80% cm 2002 c 100% cm 2017. Estc
plano devc ser compatibilizado e sincronizado com o PNGA. As metas gerais dc
cobenura são as seguintes:

1997 2002

i. Iigação domiciliar 10- 25% 15 - 25%
ti. ligação no quintal: 15 - 25% 20 - 30%
iil. fotienários: 15 - 20% 25 - 30%
iv. sem cobetnura: 30- 50% 20 - 40%

O reforço institucional e a capacitação das empresas de água e da Direcção Nacional de
Aguas/Departaentio de Agua e Saneamento sao as principais prioridadcs a curio prazo.
As empresas de água devem ser transfonnadas cm empresas públicas, com um Consclho
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dc Direcção composto por representantes dos governos central e local e dos
consumidores.

O sector das águas esti a iniciar acções prcliminarcs visando a elaboração dc um Plano
Director para o Sancamento e o Ambiente. Uma das aienções particulares desse plano,

''`.....e -Cl.. cx.;x cn,r :?j;:teS ".'.Nt*i ;-'.,'O) ::s;-uco da t\w,iat o ai.vs,-;i;^t

Outras prioridades do sector são:
i. elaboração de mapas de. riscos ambientais, por aglomerado populacional,

nas diversas cidades, através da recolha e sistematização de dados
referentes às fontes dc água: localização, caractcrísticas de construção,
dejectos, sistemas de acondicionamento empregues c quantidade, resíduos
sólidos e a sua funcionalidade;

ii. identificação, na basc desses mapas e com o recurso de informação
epediológica, das áreas que requeiram intervenções prioritárias e propôr
proccdimentos correcrivos:

iii. reforçar a componenic dc sensibilização dos governos central e local e
dos doadores;

iv.. controlo dos factores ambientais que concorrem parm a ocorrência da
cólera, malária e outras epidemias:

v. definição dc polfticas que garantam que as nornas de água e saneamento
sejam devidarnenit consideradas no processo de plancamento urbano.

A cooperação entre a CNA. a DNA, o MISAU, os órgaos locais e ONG's nacionais e
internacionais deve-se cstendcr. de modo a considerar a compatibilização dos seus
progranas sobre aspectos de água e sancamento do meio, sobretudo no quc diz respeito
aos programas coniunitírios.

O Progranma Nacional de Sancanmenio a Baixo Custo deve ser reforçado, melhorado e
integrado nos CEC's. A existência de uma latrina para cada residência devc ser
obrigatória na área urbana das cidades. A latrina melhorada deve continuar a ser
subsidiada.

Todas as cidades deveiii ter estações de tratamento das águas residuais, a longo prazo,
mas a sua localização deverá ser definida já nos, planos de cstrutura e dc desenvolvimenio
municipal. As estações de tratamento dc água exisientes devem ser melhoradas. Deverá
haver umna definição e uniformização de padrões de qualidade da água ao nível do país.

É urgente a inirodução/melhoramento dos sistemas de drenagem nas cidades dc Peniba,
Ilha de Moçanmbique, Quelimane. 13cira. Chokws e NMapuio.

-4.7. }-IGIENE DE ALIMENITOS

Devc-se introduzir mccanismos de controlo da qualidade dos alimentos (sobretudo
frescos) vendidos nos mercados informais sem, no entanto, impedir o seu
funcionamento a cuno prazo, dada a sua imponáncia para a sobrcvivéncia da população
economicamente débil. A longo prazo, todavia, tais mcrcados devem ser abolidos ou
devidamenie organizados e regulamentados para evitar que sc transformem numa
anomalia pernmanente e vulgarmente accite. Simultancamentc, devem ser criadas nos
CEC's capacidades de fiscalizar os mercados municipais.

25



4.8. DETERIORAÇAO DAS INFRA-ESTRUTURAS

A rcabilitação das infra-estruturas existentes de algumas cidades está prcvista para a
segunda fase do Projecto dc Reabilitação Urbana (PRU) 1281. Para esta fase deve-se
pesquisar a utilização dc tccnologias apropriadas e r=cursos locais (humanos e materiais)

.. .: -'c9(s.1'.-d~Oitst.:. ;ssF;;'us s:o[;;:r- ';sÍ,

ecológicos. Deve-se, por exemplo, para a pavimentação das estradas cswudar a
possibilidade do uso dc paralclipípedos ou blocos de cimento, que podem ser
produzidos locaíniente e que [êm menos impactos ambientais negativos do que o asfalto.

Deve haver uma definição nas posturas camarárias da responsabilidade de manutenção
(entre iinstituições. cmpresas c panicularcs) das infra-estruturas e a sua fiscalização.

4.9. RESiDUOS SÓLIDOS URBANOS

Será necessário uni programa dc capacitação dos CEC's. na área de gestão dos resíduos
sólidos domnsticos e hospitalares, a fim dc melhorar o sistema dc recolha, deposição e
tralamento em todas as cidades. Os CEC's deverão criar e gerir, convcnientemnenie, as
áreas de deposição de lixo (lixeiras), introduzindo sistemas de tratamento e reciclagcm
dos resíduos sólidos, panículariilente orgãnicos que constitucm a maior parte dos
resíduos s4lidos domisticos. Devc-se introduzir a prática dc separação dos resíduos
sólidos - na recolha e no tratamcnto - em residuos ofensivos e não-ofensivos. A recolha
de resíduos sólidos devc ser extendida para as zonas suburbanas.

Unia campanha dc panicipação comunitária na gestão dos resíduos sólidos deve
acompanhar o PROL. o PRU e outras actividades nesta área.

Em conexão com o Projecto dc Rcabilitação dos )lospitais Centrais está prevista a
introdução dc sistemas de gestão específica do lixo hospitala3r, sendo o MISAU a
eniidade responsável pela sua implemntação.

4n. 1 U. IEROSÂ() E DElI ORESTAM\E :TNO

SCá necessária a capacitação de todos os CECs das cidades na área de combate à crosão
(incluindo nas zonas agrícolas). principalmente no que concerne à aplicação de
tecnologias apropriadas, à panicipação comunitária e ao uso de recursos locais. A's
experiências dc Nacala. Nampula. Pcmba e Chimoio devem ser avaliadas e disseminadas
nas outas cidades 1291.

Os viveiros municipais devcm ser recuperados para poderem produzir as plantas
nccessárias para os programas de arborização (incluindo fruteiras e plantas medicinais).
lançados pelos CEC's, e acompanhados por programas de educação comunitária sobre a
importancia da árvore para o ambicnte local c o seu bencfício pam a cconomia do sector
familiar. Devem scr criados laços de cooperação entre os governos locais, a CNA, a
D.NFFIB e as diversas ONG's nacionais e iniernacionais nesie conicxto.

Os parques e jardins, que jogamn um papel importante como "pulmões verdes" das
cidades e oásis de recreio dos seus citadinos, devcm ser melhor cuidados e aproveíiados
- prcecrivelmceitc awravés da colaboração com o emprsariado local.
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Consoante o "zoncamcnio ecológico", devem scr definidas zonas de reflorestamenio e dc
protccção das cidades, por exemplo comeiras, rios e terrenos com declives ingrimes c
outras zonas susceptíveis à erosão.

Será preciso preparar uma Política Nacional de Transporie, quc possa cnquadrar as
directrizes para o desenvolvimento do transpornc urbano. Essa política deve promover os
meios de transpone que beneficiem a maioria dos citadinos - a população suburbana - e
minimizar os scus impactos ambientais negativos.

O transpone público privado e estatal deve ser regulado e promovido em dcuinenio do
transpone motorizado individual. Deve ser estudada a possibilidadc de subsidiar o
transporte público (quc em princípio gasta menos combustível e polui menos por
homemlcni) através de taxas sobre o transpone motorizado individual. Moçambique deve
proibir o uso de gasolina com chumbo antes do ano 2 000.

A polícia de trànsito deve ser capacitada para o controlo da combustão de combustível
dos automóveis e de ouutas normas-reguladoras do trãnsito automóvel.

A utilização de bicicletas c outros mcios dc transportc urbano não motorizados (por
exemplo tracção animal) devem ser fomentados, sobretudo nas cidades, qtUC tIm
condições topográficas favoráveis e uma tradição do uso de velocípedes. O fomenio do
uso dc bicicletas inclui a dcfinição c aplicação de políticas, montagem de campanhas de
consciencialização. formação e treinamenio para sua manutenção c criação de
possibilidades de crédito para os menos bencficiados. No ámbito do PROL csta previsto
um Projecto-Piloto de Transpone Urbano Não Motorizado na Cidade da Beira.

Deve ser estudada a possibilidade de utilização c melhoramenio das linhas férreas
existentes para transpone urbano e inter-urbano nas cidadcs de Miaputo. Bcira c
Nampula.

4. 12. I.NDCSTRIA

O princípio dc base da gestão dos probiemas ambientais provenientes de actividades
industriaís é que o poluidor pague pela reposição das condições originais do ambiente.

Com vista a reduzir os problemas industriais actuais e o perigo que poderá resuliar do
futuro descnvolvimento, iniciou-se a preparação dc um Programa Nacional de
Desenvolvimeno lndustrial Ecologicamente Sustentável. que deve ser compatibilizado e
,incronizado comii o PNGA. As principais componenies deste programa são:

i. formulação dc políticas c esratégias dc desenvolvimento industrial.
incluindo a gestão de todo o tipo de resíduos industriais;

ii. definição de regulaicntos;
aii. iuiaplentn[ação de prograras de treinamnentolcapacitação;
iv. introdução de incentivos económicos.

O arranque dos projectos abrangidos pelo Programa está previsio para 1995.

A responsabilidade dc gestão dos resíduos sólidos industriais deve ser atribuida ao
Ministério de Indústria e Energia (MIE>-, que deve ser capacitado para tal. Devcm ser
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criadas líxeiras específicas para os resíduos sólidos tóxicos nas cidades de Maputo e
Beira. Deve-se introduzir a pi-ática deincineração dos seus resíduos sólidos em algumas
in-dústrias (Iábri:as de cimenio e papcl).

No Smhito di srie o-:uatcion11 dcev,- -,- ^

organizadas por ramo de actividade, dc modo que seja possível saber
quc processos produivos utilizam, matérias prinmas, número total dc
trabalhadores e riscos ocupacionais envolvidos;

ii. controlo das empresas com maiores riscos, pelo menos uma vez por ano:
iii. fiscalização da execução de exames médicos no âmbito da saúde

ocupacional (pré-admissionais, periódicos e pré-demissionais);
iv. divulgação dos conceitos da saúde ocupacional enLre os profissionais dos

diferenies sectores, cntrc os operários e os seus represcntantcs e das
entidades empregadoras e capacitá-los na sua maiéria;

v. criação e capacitação de Unidades Sanitárias de Local de Trabalho a screm
criadas c gcridas nas cmpresas nos temios da lei do exercício da rmdicina
por entidades privadas;

vi. reforço da capacidade do MISAU e do epananicnto dc 1 iigiene c
Segurança no Trabalho do MCA. incluindo a ampliação da sua área de
responsabilidadc, para abranger todos os locais de trabalho, incluindo os
da economia infomal.

A C,NA devc ser capacitada na árc dc monitoramenbo e fiscalização dos problemas
ambientais industriais.

\loçambique deve aderir a acordos internacionais (n3 região/SADC) sobre padrões de
qualidadc dc água, ar. solo e a sua monitorização.

-4.13. ENERGIA

Será necessário definir uma política de cnergia urbana que promova o uso dc recursos
renováveis e a rcdução do consumo dc fontes de energia fóssil. através dc incentivos,
políticas de cusios, bolsas e/ou assistência técnica.

Dcvc-se estudar a possibilidade de aumentar o consumo dc energia eléctrica domiciliar
cm substituição do combustível lcnhoso c deve ser alargada a rede de distribuição.

Deve-sc aproveitar o gás de Panda parm a produção de energia cléctrica para as cidades de
Inlhambane e Maxixe e estudar a possibilidade de montar uma fábrica de frigoríftcos e
fogões que funcioncm na base daqucle gás.

Para as pequenas cidades e vilas deve-sc estudar o potencial de exploração de fontes
locais de energia renovável como a energia solar, o biogás c centrais hidricas.

Para economizar o consumo de carvão vegetal deve-se montar programas de introdução
de fogões nmelhorados que ao -mesmo tempo diminuirão os problemas de fumaça em
cozinhas fechadas. um dos vectores de doenças respiralórias.

Deve-se mont3r programtuas de gesião de áreas florestais autótones. nas proximidades das
cidades e dc zonas de protecção, dc fomla a quc clas possam contribuir para um
alastecinlontto susientável dec combustivel lentioso às cidades. Práiicas de art1orização das

2 X,



cidades e plantio dc árvores nas zonas agrícolas devem ser promovidas através de
campanhas comunitárias.

4.14.1. Prioridades a cuno prazo

A prioridade principal a curto prazo é a criação dc condiçõcs para quc os govcmos c
comunidades locais possam, efectivamenite, inhcrvir na prcservação do seu próprio
ambiente. Isto implica:

i. alicraçõcs profundas dos proccssos dc gcstão urbana c de govcmação ao
nível local ccen"ral, incluindo profissionalização do scu funcionamcnio e
a sua dcmocratização;

ii. mnobilização das capacidades locais (sector privado, autoridades
tradicionais, O;NG's locais, or-ganizaçõcs religiosas e associações cívicas)
c a sua participação nos proccssos dc gcstão urbana, govemação local e
investimentos no desenvolvimento urbano;

iii. capacitação dos governos locais;
iv. preparação, aprovação e divulgação da legislação sobrm os aspectos de

gestão ambicntal urbana;
-v . .identificação dc projectos c acções que consolidem os objectivos

anteriores.

4.1-1.2. Prioridides a mnçdio ptraic,

As prioridades a mndio prazo são:
i. elaboraÇão c implementação dos progrnmas municipais c secioriais dc

desenvolviimento;
ii. consolidação das refomias institucionais;
iii.- definição de critérios dc disuibuição e alocação dc recursos públicos

destinados à promoção do desenvolviento urbano e habitacional;
iv. definição de mecanisnos dc recupcração dc custos em projectos dc

habitação social, lomando em consideração os aspecios económicos e
sociais da população alvo dos projectos.

4.14.3. Prioridtldts a loie n,a zo

A longo pra7o devc-se comcçar a integrar as acividades e projectos de plancamnito
urbano no proccsso dc plancamento regional, capacitando os governos provinciais para o
eleito.

2 9



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NOTAS EXPLICATIVAS

1. Grupo URBE: Programa Nacional de Desenvolvimcento !-<" . . : .

de Estatística: Enwneração da População e Agregados Familiares das Cidades e
Algunts Distritos e Postos Administrativos de Moçamibique, Junhlo de 1994, eni
Séric Estimativas Demográficas, Documento N2 1, pág. 25; Mapuro. 1991.

3. Comissão Nacional do Plano, Direcção Nacional dc Estatística: Rcla:ório Sobre
os Recsulados Finais do Inquíérito ds Fwnilias.na Cidade de Alaputo, Volume 1,
pág. 94, quadro 14; Maputo, 1993.

4. Banco Mundial, 1994.
5. Coniissão Nacional do Plano. Direcção Nacional de Estatística, Unidadc dc

População e Planificação: Pobreza, Emprego e a Questão Demnogrdfica na Cidade
de M1apuio, pág. 6; Mapuio. 1993.

6. O facto dc que Moçambiquc é considerado um dos países mais pobres do mundo
reflecte-se nos indicadores dc saúdc: clevados índices de monaJidadc infantil
(120-19011 000) c dc menores dc 5 anos (250/1 000), cuna csperança de vida (49)
anos) C qiuase 50% da populaçáo com idadcs inferiores aos 15 anos.

7. Direcção Nacional de Águas: Projecto das 12 cidades.
8 . BATA, 1L.. S.MÃAO. L. e CHOMSERA. L. J.: Revisão d Iolizica Naci da

Sazde: Estratégias e Acções,Prinritáriar. Maputo, 1992.
'9. M1inistério de Saúde: Reconhaecimenio das Condições de lligienc e Saneomne.nto

do Mleio nos Bairros Suburbanos da Cidade de M1apuzo; \Mapuro, 1993.
10. World Bank: Mozambique-Urban Local Govcrnmen: and Environrnen: S«etor

Revicw. pig. 25: Washíngton. 1991.
11. InfclíizmeniC, a situaçio cm Mapulo deteriorou-se acentuadamente com o término

do projecio do Banco !Mundial (PRU). que duranic alguns anos forneccu apoio 3o

Conselho Exccutivo da Cidade de Maputo.
12. Exicutados por diversas ONG's cm Pemba. Nacala. N;ampula. Xai-Xai. entre

outras.
13. World B3ank: Moz7ambiquc-Urban Local Government and Environnment Secior

Review, pâg. 27; Washinguon, 1991.
14. Trcwsision From Emergency lo Sustainabfr Growhth. Thc Vision Dvcumeni.

Submintcd lo thc Consulraiive Group NMeciing in Paris in Dccember 1993,
Sumnmarv, pág. 15.

15. Comiss,ão Naacional do Mlcio Ambiente, Dcpanamento dc l>lanificação, Pesquisa e
Gestão Ambiental: Projectarda Preparação do Prograwna N'acional da
Desenvulvimento Industrial Ecologicamente Sustentável; Maputo. 1994.

16. lPC: Ilousclwld Energy Stralcgy Study. loumbique. Draft Vcrsion; Frankfun
am Main, 1992.

17. DANIDA: Mozambique Urban Ilousehold Energy Project. ApraisaIhlission
Repon on proposcd DANIDA involve=cnt in thc Urban Elcctrification
Component, Volume 1, Copenhagen, 1990.

1 8. Boletim da República. 3 de Julho de 1979, artigo 29.
19. Pode-scnxwncionar como exemplo disso, a autorização pela Administração

Marítimia (a quem compeie administar os primeiros 100 mctros íerrestts da linha
costeira) dc exploração dc ar=ia na praia da Cidade dc Beira, contra as instruções
do Conseliko Executivo da Cidade.

3 O



20. Um exemplo disso é o equipamento de recolha de lixo importado para o Conselho
Executivo da Cidade de Mapuio, em 1990 que, quatro anos após a sua
aquisição, encontra-se avariado e/ou degradado. Na Europa o mesmo

blocos de cimrento ou paralclipípedos.
21. Aprovado pelo Conselho dc Minístros cm 1994, entra cm vigor nas cidades

abrangidas pelo projecto PROL, no dia 1 de Outubro de 1994, e no resto do
território nacional no dia 1 de Abril de 1996.

22r. O objectivo global do PROL (Programa de Reforma dos Orgãos Locais) é de
apoiar e acompanhar o programa de descentalização do Governo através da
introdução de uma reforma municipal e de iniciativas de capacitação. Essas
refomias focalizarão o quadro legal, insútucional e fiscal dos govcrnos locais, a
fim de criar uma estrutura apropriada, para as autoridades locais rcsponsáveis e
autosuricienies, e senio executadas num regime piloto, em cinco centros urbanos.
designados cidades de projecto (Maputo, Beira, Quclimane, Nampula e Pcmba).
Os objectivos complementares são de assistir o Governo para: i. criar um quadro
dc poliíica apropriado para investimenios no sector urbano; ii. preparar planos dc
investiniento para as cinco cidades do projecto, incluindo planos para uma gestão
eficientc, reabiliação e financiarnento dc infra-cstruturas e serviços urbanos
essenciais; iii. testar abordagens específicas e rmplicáveis para a rcsolução dos
problemas urbanos básicos (incluindo a absorpção dos emigrantes rurais.
degradação ambiental. transpone a baixo custo); iv. coordenar as actividades dc
agencias dc desenvolvimenio, organizações mulrilaiemis e ONG's no sector
urbano/govemo local; o PROL é financiado pelo Governo com apoio do Banco
Mundial.

23. Será necessário reformular, rnelhorar e ampliar os programas do Instituto dc
Desenvolvimento da Indústria Local.

24. Incluindo horticultura, fruticultura. suinicultura, aviculturam piscicultura.
apicultura, etc.

25. O -Projct[o de Desenvolvimento Urbano Sustentável de N'acala' contcmpla uma
capacitação abrangente do CEC de Nacala a todos os níveis e emniodos os
seciores. O projecto recebe apoio financeiro e técnico da FINNIDA.

26. Está em formação uma associação de municípios na região none, tendo como
membros as cidades de Nampula. Pemba, Nacala e Ilha dc Moçarrbique.

27. Acividades existentes e previstas: - Direcção Nacional de Águas/Banco Mundial
(Projecto das 12 cidadcs), Diversas Empresas de Agua, DA NIDA. NORAD.
FINNIDA, ASDI, USAID, OXFAM, Cooperação Italiana, PROL, Cooperação
Suiça. Fundação Eduardo Mondlane, Países Baixos.

2'. A primeira fase do PRU (1989-93) teve apoio financeiTo do Banco Mundial e
abrangia as Cidades dc Maputo e Beira, principalmentc para a área de estradas,
prédios e resíduos sólidos.

29. Actividades existenics e previstas: Projectos FO-2, 4 e 5. Conselhos Excecuivos
das Cidades, FINNIDA, ONG's nacionais e intcrnacionais.

3 1



EDUCAÇAO AMBIENTAL, TREINAMENTO E

INVESTIGAÇÃO



1. INTRODUÇÃO

11. PRINCIPAIS ASSUNTOS E PROBLEMAS

2.1. Alguns dados sobre o sistema educativo
2.1. 1. Ensino fomial
2.1.2. Ensino panicular

2.2. Principais problemas do sector
2.3. Desenvolvimento histórico da educação ambienxal (sector fonnal)
2.3.1. Período anterior à indcpcndência
2.3.2. Período pós-indepcndência

2.4. Educação ambientai radicional

11. CONSTRANG (M ENTOS

1Y. RECOMIENDAÇOES, PRIORIDADES E IDEIAS DE PROJECTOS

4.1. Recomenicdaçõcs gcrais
4.2. Recomendaçõcs especificas
4. 3 Prioridades

4.4. Idei3s de projectos
4.4.1. Acunoprazo
4.4.2. Am dioprazo
4.4.3. A longo prazo



1. INTRODUÇÃO

Moçambique possui uma situação complexa no que respeita à convivência de distíntos
universos culturais correspondendo a grupos étnicos diversos c a comunidades tom
graus de descnvolvimento social e tecnológico diferentes. Estas diversidadcs decrmlinam
a existcncil dc padrões marcadamentc distintos no c!uc resneiT? ao uso dos rccursos
aturais u às ormnas sociamiientc.instituidas para conservar esses recurso&. lomnas

tradicionais de gestão da terra asseguram ainda a gestão dos recursos em vastas zonas
ruraris. Porem, e em simultâneo, out=as práticas se têm estabelecido seja por influência de
um Estado centralizador, pela cresccn:e urbanização e pelo desenvolvimento de uma
agricultura de mercado.

Situações novas ditadas pelas tendências de modernização da sociedade têm introduzido
ropturas no tecido social das sociedades rurais e estão a por em causa processos seculares
de transmissão dc conhecimentos e de valores nessas regiões. Um património rico de
sabedoria está em risco dc se perdcr, uma vez que se quebram os laços da sua reprodução
de geração em geração.

A educação ambiental pam um desenvolvimento sustentavel tornou-sc, em quase todo o
mundo, num objcctivo pragmático dc governos e organizações não-govemamentais. No
nosso caso, a educação ambicníal deve visar a promoção de atitudes e comportamentos
que apoiem a saída da condição dc miséria c degradação sôcio-ambiental que o país
enfrenta:

criando as bases para o desenvolvimento sustentavel.

ii. ligando as acções de. emergência com o desenvolvimento.

A promoção de uma política de educaçao ambiental no nosso país devc atender a esta
diícrsidadc dc condições, atmav6s de um vasto leque de acç&es e iniciativas:

i. promovendo a rceolha e valorização das prálticas tradicionais quc sc
afiguram válidas;

íi. apoiando os processos tradicionais e não-formais de reprodução do
património cultural secular dc conhecimentos de gestão dos recursos;

iii. reconhecendo o papel quc dentro da comunidade homens e mulheres têm
na utilização e conservação dos recursos naturais;

iv. instalando novos valores e modificando compornamentos por forma a
adcquar as práticas de produção e consumo às necessidades do
desenvolvimento sustentável;

v. tornando a consciência ambiental numa componente que adapta os
conteúdos dos programas á realidade loca), indicando seu potencial cm
recursos naturais e humanos e impregna toda a programação escolar, a
todos os níveis e escalões do cnsino formal e não-formal;

vi. promovendo acções de pesquisa e investigação de fonra a fornecer ao pais
opções para a resolução de problemas e desequilíbrios, e linhas de
oricntação para a claboração de uma política dc desenvolvimento adequada
à realidade do país, a educação ambiental se tore num factor de produção
c desenvolvimento cconómico.

Por Educação Ambiental, iendo em conta o objcctivo dcste documento, entende-se como
um processo pcrmancnte c parcipativo de reconhecimento e comunicação dc
conhecimeníos, instrução sobrc probliemas ambientais. fom-ação dc conceitos e aquisição



de competências que motivem e promovam comportamentos e actuações concretas de
utilização dos recursos, defesa, gestão c melhoria da qualidadc do meio ambiente.

A educação ambiental no país, vista como uma actividade inst&;-a quc visa clevar o
nível do conhecimenio da população em geral sobre os aspectos básicos da natureza na
cual St insenrida, s dc sc considerar precDriia. Presentemente, -ln se resume - pot!nas

ç ceiuc.;as szctornais ao nívci da proiecçao aos soios e da L.iuiia bravia. A ausê.ncia
da educação ambiental, entendida no seu sentido mais amplo, é o resultado directo do
deficiente estágio da gestão ambiental no país. Os esforços que estão sendo realizados
visando a sensibilização e capacitação de cidadãos para o exercício profissional no campo
da gesião ambienmal revelam-se ainda bastante incipientes e embnonários.

11. PRINCIIPAIS ASSUNTOS E PROBLEhlAS

2.1. ALGUNS DADOS SOBRE O SISTEMA EDUCATIVO

2.1. 1. Ensino formal

O sistema educativo geral moçambicano é ministrado em 12 classes, sendo setc do nível
primário e cinco do nível secundário, dc onde a décima primeira e décima segunda classes
são preparatórias para o ingresso em instituições superiores. Paralelamentc existem
outros sub-sistemas como os da educação técnico-profissional, da formação dc
professorcs, da educação dc adultos e da educação superior.

O processo de pacificação em curso em Moçambique abre novos e grandcs desafios a
todos os seciores da sociedade, especialmente nos da esfera social, onde a educação foi
um dos sectores quc niais se ressentiu da guerra rccém-terminada. Um das primeiras
acções para o sctior c a ampliação da sua capacidade dc oferna dc serviços com vista a
atender o maior número possível (entre 1983 e 1992. dc um total dc 5 886 escolas
existentes em lodo o país, 3 402 foram encerradas ou destruidas devido à acção da
guerra, ou seja, 57.8% da rede escolar cncontra-se dcstruida). Paradoxainicnte, o grosso
da população moçambicana situa-se na faixa etária dos 7-24 anos, ou seja, em idade
escolar. Entrc 1975 e 1981 registou-se uma grande explosão cscolar pois, foi neste
pcnodo em que a tLxa média dc crescimento anual dos efectivos escolares atingiu a cifra
máxima de 15.6%. a mais alta até agora registada.

Os alunos, principalmcnie no ensino primário, estudam cm condições paniculamicntc
difíccis, como a falta genérica de material básico escolar (custos altos para os baixos
rendimentos familares, especialmente dcsde a intodução do programa de reajustamilento
estrutural), número elevado de alunos por turma (turmas há que chegam a componar
peno de 80 alunos), a formação dos professores continua a ser muito baixa, as condições
de trabalho são más nas escolas e os salários praticados são cxtremamentc baixos.

2.1.2. Ensino panietular

Com a aprovação do Decreto 1 1)90 de 01 de Junho, foram alteradas significativamente as
disposições contidas no Decreto 12/75 de 06 de Setembro. que proibiam o cxcrcício do
ensino privado cm Moçambiquc. Com efcito, a partir do ano dc 1990 foi sendo registado
um movimento enorme de pedidos de licenciamento para o excrcicio dc cnsino privado,
especialmente ao nível das cidades de Maputo c Bcira. Participam neste secior dc cnsino
pcssoas singulares, colectivas, confissões religiosas para além de escolas da comunidade
cstrangcira residcnte no país.

As escolas privadas leccionam. maiorilariamente, o ensino fornal aos níveis primário c
sceundário c obedecem aos programas de ensino cstabclecidos para as cscolas sob gestão
directa do Minisldrio de Educação. Ao M%inisiéiio de Educação cabe garantir a observância
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dos programas dc ensino e o cumprimento das nonnas e regulamentos aprovados no
-âmbito do Sistema Nacional de Educação.

2.2. PRINCIPAIS PROBLEMAS DO SECrOR

G`Sr-Mu U- 4o.:1 i c ej;aís i .; ucaS casi::hças ,Ih JUauiC csc0;; L. ;
a 16 anos de idadc, anualmente milhares de crianças em idade escolar não frequentam a
cscola (p.e. cm 1991 cerca de 1 293 000 crianças dos 7 aos 11 anos não teve acesso a
escola).

a) dos vários factores que concorrem para este insucesso no sector formal de educação
dcsxacam-se os seguintecs:

* exiguidade da rede escolar,

* distribuição irregular da rede escolar, com maior número dc escolas concentradas nas
cidadcs c vilas;

* existência de um grande número de crianças em situação difícil (trauniatizadas,
instrumentalizadas, etc.)

* recursos financeiros escassos dos pais e encarregados dc educação c diminuição na
atribuição 4os recursos financeiros para o sccior dc educação;

* falia de capacidade económica por pane dos pais, encarregados de educação e privados
para substituir o papel do estado;

e falia genérica de material escolar básico ou. quando existe, os preços revclam-se
imcomportáveis para os pais e encarregados de educação;

- prevalência dc elevadas taxas dc desperdício escolar (p.e. no Ensino Primário do
Primeiro Grau as taxas de promoção nunca ascendem a 60%; as taxas de repeténcia são.
por via de regra, superiores a 20% e as taxas de desistência inter-anuais oscilam. eii-
média. os 30%);

* más condições de trabalho nas escblas;-

* escolas superlotadas, cm especial nas cidades;

* salários dos professores c:;rremamente baixos, o que origina a "fuga de cérebros" da
educação;

* deficiéncia na metodologia de abordagem holística interdisciplinar para adaptar
conteúdos à realidade ambiental local nos programas de fonnação de professores;

* ausência de conteúdos relacionados com educação ambiental nos programas de
formação dos professores:

* baixa prevalência de raparigas nas escolas em algumnas regiões do país;

* a utilização da língua ponugue-sa como língua segunda, em detrimento das línguas
matemas;

* aniculação deficiente entre o Ministério de Educação e as escolas particulares.
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b) no iocan:c à formação de professores c ouutos monitores os programas de ensino em
vigor quer nas escolas, qucr nos centros dc fo.mação de professores primários e
insritutos médios pcdagógicos (Centros de Formação de Professores Primários e
Institutos Médios Pedagógicos) contém temas/conteúdos referentes ao meio ambienic,
apesar de estarem muito dissimulados (actualmente funcionam 14 ccr;-os dc formação de
professores para o Ensino Primário do Primeiro Grau, 03 institutos médios pcdag6gicos

C inst,iiino s,,o, p :darg.i:o). csni`e nCc ecs.rio rM--1co .;
cuniprir cabalmcnte com a sua função.

Ao mesmo tempo é preciso dotar os professores com conhecimentos e habilidades para
serem capazes de lcccionar esses conteúdos segundo as metodologias activas. Isso é
possível com a capacitação dos professores, monihoreslanimadores ambientais e
instrutores dos Ccntros de Forrnação dc Professores Primários e Institutos Médios
Pedagógicos quc estão no activo e pela componcntc dc formação inicial dos insuendos
desses centros.

Os problemas quc mais afeciam esta área são:

* ausencia de uma abordagem sistem"tica de educação ambiental nos programas dc cnsino
em vigor nos Ccniros dc Formação de Professores Primários e Institutos NMédios
Pedagógicos;

l ligado a esta ausência, tanto os instrutores como os instruendos dos Centros dc
Formação de Professores Primários c Instítutos !iMcdios Pcdagõgicos carecem dc
formação cin educação ambicntal, do quc resulta a não preparação para a sua l«ecionação:

a a existência dc um número clevado dc alunos por turma inviabiliza a utilização de
metodologias activas conducentes à realização de actividades priticas;

* a questão do meio ambiente não é cncar-ada com sericdadc pelos círculos públicos, ainda
quc ccnas instituiçõcs levem a cabo programas comunitários dc sensibilização cti
aspectos do meio ambicnte. Acrcdimta-se,em geral, que a educação ambiental obriga ao
acréscimo de novos contcúdos nos programas das diferenies cadeiras originando que
estes se torncm mais cansativos e nmenos motivadores. Pior ainda. se for criada mais uma
cadeira no curiculum seria provavelmente a que nmcnor assistência icria, pelo simples
facto de vir a scr considcrada, pelos alunos, como unu disciplina dc segunda catcgoria.

c) a componentc investigação reveste-se dc importancia c utilidade fundamentais para o
sucesso e correcção atempada das actividades sócio-económicas tendentes ao
desenvolvimento.

O nfvcl da investigação derende do reconhccimenio da imponãncia que se dá a csta
componenie c da ligação quc tcnha com o ensino. A investigação dá a dimensão do
poiencial dos recursos naturais e sua utilização sustentável, examina as causas dos
problemas ambientais e define a abordagem de possíveis soluçõcs. Os resuliados da
investigação devem scr divulgados na comunidade através do ensino form-al e não-formal
como a melhor forma de envolver a comunidade como.actor do seu próprio
desenvolvimento.

Em Moçambique, a investigação tem que ser objecto de uma atenção especial, uma vez
que se encontra ainda numa fase muito incipienie devido, entre outras razõcs, à
fragilidade dos recursos humanos. Não significa que não haja já compcetncia para
realizar estudos básicos nesta área, nias ainda requcr-se formação, nuns casos de base,
noutros já tcndcnies à especialização.

Como todos os scctores sócio-económicos do país, a actividadc investigativa que no
campo ambiental não atingiu, na época colonial, grandcs nfvcis, acabou por sofrer uma
cstagnação devido à situação poliúco-militar. Há entretanio a rcconhcccr os esforços dc
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algumas instituições que de uma forma muito sectorial tcm tentado lcvar a cabo acções
que visam melhorar a qualidade dc vida das populações e a qualidade do ambiente, apesar
de muitas dificuldades.

Algumas das instituiçõcs quc tem levado a cabo acções de investigação na esfera
ambientaJ s~o a Comissão Nacional do Plano, o Ministério d? caúdc, o IMinistério dla

Estado das Pescas (Instituto de Investigação Pesqueira), a Comissão Nacional do Meio
Ambiente, o Centro de Estudos Africanos (CEA) da Universidade Eduardo Mondiane, o
Instituto Superior Pedagógico (áreas de população e educação ambiental) e o Instituto
Nacional do Desenvolvimento da Educação (INDE) do Ministério da Educação que não é
abordado neste documento. Para além destas instituições há, no entanto, outras que dc
uma forma menos sistemática, têm desenvolvido acções no campo, de investigação cm
matéria ambiental, especialmente na árca de recursos naturais (p.e. Agua Rural e algumas
ONG s).

Tal como os outros seciores, a área dc investigação debate-se com muitos problemas,
sendo os dc maior destaque os seguintcs:

* falta de ligação entre a investigação e o ensino;

* falta dc articulação enire os institutos encarregues pelo desenvolvimento e os centros de
investigação;

- falta de rmconhecimnito por partc dos investigadores dos conhecimentos e actividades
dc consen ação das comunidades locais;

* falta dc dcfinição dc prioridadcs de forma a coordenar c orientar a pcsquisa para a
resolução dc problemas urgentes do país;

* númcro reduzido dc técnicos qualificados, cscassez dc meios materiais c exiguidade dc
fundos para as actividades de investigação;

* os poucos ceniros dc investigação existentes carecem de recursos humanos c
financeiros;

- as investigações realizadas por cada uma destas instituições são exclusivamentc dc
carácter sectorial;

* os resultados alcançados, embora sejam de interesse geral, têm apenas divulgação
iniema auavés de boletins periódicos, revistas c publicações de limitada circulação;

* incxistência de cooperação inicr-institucional que contribua para um programa alargado
dc infomnação c educação ambiental no país.

A educação não-formal, eniendida como um conjunto de actividades educacionais
destinadas às necessidades de um determinado público, não atingido pelo ensino formal.
organizadas fora do sistema formnal de educação, como sejam por exemplo a formação de
camponoses, a extensão rural, programas de educação sanitária para a família, a
alfabetização dc grupos específicos, entre outros deve, igualmente, merecer especial
alenção e pode bencficiar muito dos conteúdos definidos nos programas do ensino
formal, embora se trate dc realidades diferentes. com populaçõcs.-alvo que não
aprcsentam cxaciamente as mcsmas necessidades, mas que já constitucm, junios, um
sector muito grande que abrange, em extensão, o país inteiro. Existe uma relação entre os
conicúdos do ensino formal e não-formal, dentro dc uma comunidadc, quanio aos scus
potenciais e problemas para o desenvolvimento. Por isso. é necessário investigar essas
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relações e criar as ligações ensino formal versus comunidadc, para quc se apoiem
mutamnente.

A educação não-fornal envolve também o conjunto de conhecimentos tradicionais quc,
nas zonas rurais, são transmitidos de geração em geração. Este sistema de aprendizagem,
ainda que perturbado, continus nctivo n:v -eo'c niTyr<k . rn'c,,' -'* - l<'/- CoTilO

estabelecido sem que se proceda a um levantamreno sistemático das práticas tadicionais e
scu grau de adequação à sociedade actual. O que sc verifica actualmentc, é que não só
esle trabalho nào esiá feiio como não existe uma marcada consciencia da sua urgência c
ímportância.

No país existem poucas referéncias quc permitam traçar o perfil histórico da sua
implantação, desenvolvimcnto e evolução. Todavia, sabe-se que em 1961 foi instituido o
"Serviço Extra-Escolar" com o objectivo de "promover a melhoria educativa e social das
populações", que funcionou até 1976, altura em que foi criada a Direcção Nacional de
Alfabetização e Educação de Adultos, no Ministério de Educação. Sendo assim, difícil se
lorna avaliar o grau dc inserção e contribuição desie secior em relação à educação
ambiental.

Contudo, existem algumas acções dispersas por alguns sectorcs de actividade que
realizam actividades educativas orientadas para determinados seciores do público, como
por exemplo, programas dc extensão rural cursos dc formação profissional, programas
de educação comunitária cm saúde, nurição, entre outras.

Rclativamente a este sector, pode-sc afinnar que a situação pouco difere da existentc no
setor fomial. Os programas levados a cabo por instituições governamentais, como sejam
por exemplo, pelo Ccntro de Formação Agrária do Ministfrio da Agricultura, pelo
Ccntal de Educação.e Saúde Pública do Ministério da Saúde, pelo PRONAR. sob lutela
da Dirceção Nacional dc Aguas. entre outras, não possuem nenhunma cadeira cspecífica dc
meio ambienmc (meio ambiente não deve constituir-se em cadeira específica mas sim todas
as disciplinas devcm incqrporar, semprc que possível, temática ambiental). Pclas
características dos cursos, os aspectos ambient3is são iratados dc forma dispcrsa c
onrienados numa perspectiva específica sectorial.

Paralelamentc, cxistem divcrsas ONG's nacionais e estrangeiras bem como confissões
religiosas quc sc dedicam, maioritariacnte. a actividades de alfabetização a jovens c
mulheres. Em geral, estas acções são mais orientadas para actividades especificas como
sejam noções de agro-pecuária, saúde, auto-construção entre outras. Daqui depreende-se
também que a componente ambienmal aparoce dc forma dispersa.

Contudo, e à luz do cenário actualmenie exisitnte no sector formal de educação, os
problemas desta área podem-se resumir no seguinte:

* alta taxa de analfabetismo na população adulta (15 ou mais anos de idade):

* drástica redução das actividades de alfabetização e educação de adultos;

* falta de sistenmatização dos contcúdos dc programas dc seminários c pequenos cursos,
no que respeita a aspecios ambientais;

* ausencia de niccanismos institucionais para coordenação das actividades dos vários
intervenicntes (cntidades públicas,ONGs. confissões religiosas cntre outras).

Entendida numa perspectiva abrangente. a educação infornal pode ter maior alcance c
atingir com maior eficácia a sua população-alvo, alcançando resuliados positivos nunm
cspaço de tempo mais cuno. E nesta população, cm panicular, que se deve focar a mulher
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- urbana e rural - como um elemento-chave na educação para o uso mais racional dos
recursos e protecção do meio ambiente.

A educação da mulher não é só importante por ser ela que nas árcas rurais, e
especificamente no sector familiar a principal utilizadora dos recursos, mas também
porque ela é a transmissora dos hábitos e costumes, a criadora de valores e nadro,es de

Podem utilizar-se os meios de comunícação social à disposição tais como a rádio, a
telcvisão, o cincma, apelando-se, tanto quanto possível, ao uso das línguas
moçambicanas em cada local; por outro lado, pode-sc fazer a publicação de anigos sobre
o assunto, a afixação dc cartazes, a disuibuição de folhetos, a realização de conferências,
palestras, seminários, ec., o chamado terceiro canal, definido na Conferência Mundial
sobre Educação Básica para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990).

Não se pode, dc todo o modo, csqucccr outras formas dc coniribuição c panicipação no
processo como a reunião, os encontros pessoais e a veiculação da mensagcm através das
fornas tradicionais e dos chcfes religiosos.

2.3. DESENVOLVIMENTO HISTóRICO DA EDUCAÇÃO ANIBIENTAL
(SECTOR FORMAL)

A história da educação formal modema cm Moçambique tem início em finais do ano dc
1799. com' o cstabelccimento da primeira escola primária na Ilha dc Moçambique.
Todavia, esta iniciativa não sc cxpandiu como scria dc dcsejar, até quc apenas no século
XIX, com o desenvolvimento das missões católicas. a redc das cscolas primárias
comcçou a experimentar alguns progrcssos na sua implantação por todo o icrritório
nacional.

2.3.1. Período anterior à indcMendência

Durante o período colonial o conccito da relação cnre o liomnm c o meio ambicnte
surgiu, inicialmentc, pela sua introdução nos programas cscolares através das disciplinas
comno Cicncias Naturais, Biologia e Geografia. Mais tarde a Educação Cívica. Moral e
Religião deram o seu contributo para o desenvolvimento ao amor pela natureza e atitudcs
de conservação no seio da população estudantil,

2.3.2. Período txs-indenendência

Após a indepcndência nacional esta tendência manteve-se apenas visível nas disciplinas
de Cicncias Naturais. Biolo_,ia e Gcografia enquanio quc as outras foram abolidas dos
programas cscolares. Assim, nos actuais programas, íantõ nas cscolas do cstado como
nos estabelccimcntos particulares, não figura nenhuma disciplina específica dc Meio
Ambiente. Por outras palavras, as questões ambiecnais aparecem de forma esporádica e
dispersa por várias disciplinas e são tratadas na sua forma convencional, isto é, os
conceitos ambiertais não são abordados dentro de um contexto de uma cducação integral
ou seja, no ámbito de uma educação ambieníal para o desenvolvimeno sustcntável.

Esta situação perrnite concluir que, nas actuais condições curriculares, de qualificação dos
professores e dos materiais educaiivos disponíveis, o sucesso da educação ambiental não
pode, de fomia alguma, scr assegumado pcla educação formal ministrada nas escolas.
Urge enconirar outr-as aliernativas fora do sistcma fornal de cnsino, alicrnativas cssas
que devem contemplar a veriente comunitária no centro das suas atençõcs.
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2.4. EDUCAÇÃO AMBIENTALTRADICIONAL

O balanço sobre a cducação fornal feito na alínea anterior não entra cm conta com o
domínio dos conhecimentos e processos que caracterizam as sociedades rurais dc
Moçambique.

a imponancia que as populações atribuem ao ambienitc. Na sociedade tradicional a ética
ambiental, ou seja o conjunto dc valores e atitudes dc respcito à natureza, é muito vincada
devido ao reconhecimento que existe da ligação entre a natureza e o homem. Por
exemplo, as crianças podem descnvolvcr a partir das cerimónias mágico-religiosas,
(rituais) ligadas aos pastorcios caça, colheita e pesca, importantes conhecimentos dc
gestão e mnaneio dc recursos naturais, inculcando nestcs uma ética ambiental. Assim, por
exemplo, em quase todas as línguas nacionais moçambicanas não existc o termo "conrar
lenha", mas sim "apanhar lenha"; em muitas línguas nacionais o termo que designa "meio
ambiente" serve, ao mcsmo tempo, para nomear "sociedade"; isso por si só tem uma
consequência na gestão c monitoramcnto do nicio ambicntc.

A única expericncia concreta no Moçambiquc independente dc concepção c realização dc
um programa dc educação ambiental, com o envolvimento directo da comunidade,
provém da Ilha da Inhaca. Ncsta cxperiência, tomando a situação ambiental ncla existenie
e considerando-a comum a outras regiõcs do país, onde os nívcis de utilização dos
recursos superam a capacidade de carga devido quer à sobrepopulação qucr à cxploração
irracional dos recursos, o progranm foi concebido dc forma abrangcntc, integrando o
meio físico, biótico e os valores sociais e culturais. Assim, foi reconhecido que nesta
sociedade rural iípica onde prevalect uma dependência vital dos recursos silvestrcs.
existem inscritos nas tradiçõcs populares. conhecimentos c práticas de harmonia com a
Natureza. Dcsie modo, a questão fundamental não é tanto superar o desconhecimenio
sobrc as causas do desequilibrio, mas apoiar a resolução dc pontos dc ruptura na relação
Hlomem-Naiureza (pcssoas que destroem o ambientc por falta dc conhecimcnto, dc
alernativas ou por manifesta negligência).

ill. CONSTRANGIMENTOS

O csforÇo c o sucesso nacional de implementação de unu política de descnvolvimento
susrcntávcl passa, necessariamentc, por uma educação ambiental, isto é, pela promoçãio
de actividades de informação/formação, consciencialização c sensibilização dc todos os
membros da sociedade para o seu maior envolvimeno na identificação das causas da
degradação do mcio, bem como na busca de soluçõcs dos prebIcmas ambientais rumo a
um desenvolvimenio susientável.

Por outro lado, o conhecimento cicntifico podc contribuir para uma gcstão prudenic do
meio ambicnic e do desenvolvimenio presente, ajundando assim na identificação e
formulação de políticas para o desenvolvimento sustentável no pais e a tomar opções
correctas nas acções de dcscnvolvimento. Em suma, trata-se de tornar acessível a todos
os estratos sociais o mcio ambienie e a educação para o desenvolvimento.

Existem vários factores que dificuliam o processo de estabelecimento e desenvolvimento
da educação e invcstigação ambientais no pais. Estes factores são. essencialmente, de
base e de natureza política, estrutural e, possivclmenic, dc implementação e resumenm-sc
no seguinic:

* falia dc uma política govemamental de educação e investigação ambientais que nonnc.
oriente e cstimulc iniciativas à escala nacional, não obstantc a Constituição do país conier
várias cláusulas dedicadas às quesiões ambientais;
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* herança de um sistema de educação onde as componentes ambientais tinham reduzida
expressão nos programas escolares;

* ausência dc recursos humanos qualificados cm número suficicnie e capazes de estimular
iniciativas locais para a adopção de métodos inovativos na abordagem de temas
ambientais, tendo em atenção as diversidades etno-linguísticas do Dias:

* gritante desequilíbrio cntre a cidade e o campo em termos de infra-estruturas
educacionais (manuais inexistenics e/ou insuficienies, falia de equipamenio escolar básico
como carteiras, cadciras, giz, quadro preto, bibliotecas para além do preocupante nível de
degradação das instalações escolares) e dc investigação;

* necessidade de uma revisão curicular do sistema educativo, tendo como uma das
finalidades fundamentais fazer com que a abordagem dos assuntos do meio ambiente seja
tratada pela maioria dos professores de forma integrada e naturalmcnte relacionada com
todas as disciplinas:

* deficiente e/ou falta dc preparação dos professores durante a sua formação em
altcrnativas ou abordagcns didáticas dc assuntos relacionados com o meio ambiente:

; falta de cursos dc capacitação dc professores cm exercício que se destinem a incentivar o
desenvolvimento da educação ambiental nas escolas;

- falta dc envolvimento por parte dos-professores em tomar iniciativas de educação
ambiental, tacto que é agravado pelos limitados recursos financciros alocados às escolas;

* falia de material didático que aborde tópicos do meio ambienie ou outras fonmes de
interessante:

* a problemática ambiental, cntanto que um todo, não é cncarada com -muita seriedade
pelos círculos públicos, ainda quc cenas instituiçõcs levem a cabo programas
comunitários de scnsibilização cm aspectos do meio ambientc:

a existência dc um número elevado de alunos por turma inviabiliza a utilização de
metodologias activas conducenies a rmalização de actividades praticas:

* os programas de desenvolvimento rural deveriam ser direccionados dc acordo a divisão
dc trabalho por géncro onde a mulhcr desempenha um papel imponantc na educação
ambiental. não só porque sc trabalharia na base e na própria comunidade. mas sobretudo
porque se trata da mulher, elemento fundamental no conjunto familiar, aquela quc é a
guardiã da cultura c podc tornar-sc a principal agente na preservação e gestão do meio
ambientc, assim como na cducação das geracções mais novas, quando bem orientada neste
sentido. De recordar que a mulhcr é a principal produtora dc alimentos cm Moçambique
(cerca dc 90%).

IV. RECONIENI)AÇÕES, PRIORIDADES E IDEIAS DE IPRÓJIXCTOS

4.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS

O país necessita de uma força dc trabalho flcxivcl, adaptada c equipada dc recursos
técnicos e conhecimentos que a pemitam enfrentar os cada vcz mais crescentes e
complexos problemas do meio ambiente e desenvolvimento, rumo a uma sociedade
sustentável.

Por outro lado. o conhccimento científico pode contribuir para uma gestão prudente do
mncio ambienic e do descnvolvimnito presente. ajundando assim a tomar opções correctas
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nas acções de desenvolvimento. Em suma, trata-se de tomar acessível a lodos os extratos
sociais o meio ambienie e a educação para o desenvolvimenío. Assim sendo e para se
evitar uma potencial críse ambiental não só no país como a nível -lobal urge -que se
dedique uma grande atenção aos sectores de educação e invcstigação ambien:ais, com o
proósito dc inverter a actual tendência negativa de degradação do meio ambiente e
dcterrninar estratégias a seguir rumo a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.

O estabelecimento e desenvolvimento de uma políiica governamental nacional em matéria
ambiental, que reconheça a necessidade da educação e investigação ambientais, como
parte integrante da educação dos moçambicanos. Uma tal políiica deveria tomar en
consideração os seguinics princípios:

* a educação ambiental é um processo dc criação da consciência sobrc o meio ambiente c
problemas ambicntais e a busca de soluções para os mesmos;

* as actividades dc educação, treinamento e investigação ambientais a nível do país não
decorrem dc fomia coordenada, o que lcva a constrangimentos na distribuição dc
recursos e desenvolvirento efectivos dos três elementos;

* o desenvolvimento sustentávcl no pais necessita de uma utilização scnsata e racional dos
recUrsos e as necessidades das futuras gerações;

* o país possui uma grande diversidade cultural com as suas realidades, conhccimientos e
tradições C cxiste umll anmplo leque dc valorese trdições preciosas no dominio de gestão
dos recursos naturais:

* as autoridades tradicionais c religiosas podem apoiar c veicular concepções e
conponarmenlos:

* as ONG's. comunidade de doadores e os órgãos dc comunicação dcscmpcnham um
papel importanie em todo este processo;

- a inexistência dc uma concepção que valorize e actualize o patrimônio de sabcr quc. nas.
swiedades rurais. regulantenta o relacionamento do homem com a natureza;

Os objecivos fundamentais que um programa de educacão ambiental deveria abamcar são:

* guiar, capacitar c monitorar todas as actividades dc cducação, trcinamento e investigação
ambientais no pais:

* articular os seciores fonnal e não-formal da educação e integrar os conhecimentos
tradicionais na gestão actualizada dos recursos;

* guiar o cnvolvimenio dos diversos grupos alvo nas actividades dc educação ambiental:

* facilitar a urca de infomação entro as instituições que estejanm a implcmcntar actividades
de educação ambiental:

* sensibilizar políticos. decisores e agentcs cconómicos cm relação às suas
responsabilidades cm todo o processo de planificação e decisão no uso dos recursos
naturais.
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4.2. RECOMENDAÇOES ESPECíFICAS

a) A coDrdenação das actividades de educação, trcinamento e investigação cm matéria
ambiental, tendo cm conta:

* o reduzido fluxo de informação cntre as diversas in-stituições quer governamentais, não

* o reduzido número de pessoal qualificado;

* a utilização óptima dos recursos financeiros atribuidos;

* cooperação regional e iniernacional com outras instituiçõcs congéneres.

b) O estabelecimento de-um forum multidisciplinar rrflectindo várias tendências.
académicas, científicas, instituiçõcs dc investigação, ONG's e outras personalidadcs,
capaz de aconselhar e orientar os órgãos competentes na forma dc implcmenta.çaão de uma
tal política ambiental.

c) Proceder à revisão curricular dos difcrentes planos de estudo nos diferenies nívcis de
ensino com vista a uma integração de questões ambientais em todas as disciplinas,
tomando como premissas imponantes:

* que todas as disciplinas, c a todos os níveis educacionais, têm potencial e são
susccpdvcis dc abordar aspcctos ambicntais;

* a necessidade da introdução de rnmtodologias participativas no processo cnsino-
aprendizagem;

incentivar o hábito da análise sisteniáiica dos cumcula. de modo a rclctirem a realidade
nacional e as políticas dc desenvolvimento;

* a existêncía dc descquilíbrios entre os actuais curriculos cscolares e os da fomiação dc
professores.

* d) A cTiação dc uma rede dc trabalho a nível nacional, regional c internacional que:

* sirva de forum ambiental aos divcrsos níveis na facilitação dc troca de conhecimentos e
informação enire instituiçõcs governamentais, ON.G's confissões religiosas e
individualidades singulares;

* sirva para coordenar csforços c actuc como una força de coesão no tratanmento de forma
construtiva dos problemas ambicntais comuns, c não só, a nível nacional, rcgional e
intemacional;

* permita o intcrcámbio dc recursos, principalmente humanos, entrc os organismos
membros c outras instituições;

* ajude a dcfinir claramente os problemas ambicntais mais rclevanics, ou seja. indiquc as
prioridades cm cada momcnto;

* defina e possibiliie alternativas cfectivas de comunicação (p.c. boletins, scminários,
conferencias, programas radiofónicos, televísivos. intercámbios de naturcza técnica,
visitas dc estudo, cc.).
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c) O treinamento c a capacitação dos recursos humanos com visla a elevar as capacidadcs
insitucionais.

f) O estabelecimento dc programas de educacão sobre o meio ama.r G;dn: dos 30
' b1i ce r, cr,J ! r ua ns eep C.x;e 4.r ,- -9: ' Zon nrcOr' or.a da infornia-ão.

g) Valorizar o conhecimento tradicional e realidades culturais em educação ambiental.

* A solução de determinados problemas ambientais passa, inevitavclmentc pela
investigação e inventariação do conheciímnto tradicional, práticas culturais e crenças no
que concernc às práticas dc mancio e uilização dos recursos naturais. Este conhecimento
deveria ser disseminado a todos os níveis.

h) O incentivo a inicitivas dc cducação ambicntal através do sector não-formal, não só
devido à reconhecida reduzida capacidade dc atendimento à população cm idade escolar.
pelo ensino fomal, mas tambném d;do o crcscentc nível dc analfatKlismo.

4.3. PRIORIDADES

Aproveitamento e generalização do conhecimento iradicional
(popular/comuniíãrio)

As actividades de educação ambiental, tomadas no sua fonna pralica. dcvcm ser
fundamentadas tanto quanto possivel nas experièncias que as comunidades têm do
relacionanmento com o seu meio físico e natural.a reabilitando-se e inventariando-se
nornas tradicionais que regulamentam o uso dos recursos naturais (p.e. princípios de
rotação dc culturas. períodos de dccso, mitos etc.). Símultancamente. afiguTa-se
importntc identificar e inventariar práticas tradicionais negativas quc atentam contra o
ambiente.

Promover a educação ambiental resolvendo problemas

Qualquer nicnsagem de educação ambiental só poderá coroar-se dc éxito se os seus
destinatários sentirem e puderem provar que os scus problemas se vão resolvcndo a cada
momento e não num futuro inccno.

Integrar educação aníbiental e desenvolvimento

Partindo dos dcsequilíbrios existentes enire as diferentes panes do pais c as nccesid;idcs
de sobrevivência do dia a dia das populações. elaborar as acções concrcias de
desenvolvimenio em que a componenie educacional ambiental renicia as diferenics
especificidades.

Adequar a linguagem aos seus destinatários

Privilegiar a diferenciação das camadas da população e adoplar diversas fomias de
abordagem para cada unia dclas, consoante parâmetros bem dcfinidos, claros c
rcalísticos.

Empreender uma abordagem multidisciplinar de educação amlbiental

Divulgar os resultados das invesligações junto das coniunidadcs
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Formação de professores e outros monitores para o ensino formal:

o treinamento em exercício como via mais rápida e realista de formação de
cnuadros competcntcs;

i.. ".... #_is.~.

meio ambiente, desenvolvimento, etc.

integrar os professores e outos profissionais nas pcsquisas para aproveitanento
dos recursos naturais c introdução de tecnologias altcrnativas.

4.4. IDEIAS DE PROJECTOS

4.4.1. A cuno prazo

1: Cursos dc aperfeiçoamenio dos professores em cxTrcício
2. Programas de consciencialização pública
3. Treinamento dos profissionais de comunicação social
4. Levantanwnto sisteniático dc conhecirmenios e priticas tradicionais de gcstão ambiental
5. Seminário nacional sobre a educação ambiental no pais, visando perspectivar o seu
descnvolvimento

4.4.2. A.dio inrazo

1. Avaliação dos materiais cducativos sob o ponto dc vista de componentes ambientais
2. Programas de educação anibiental para a mulhcr rurml
3. Formulação de prioridades c de intcrcãmbio sistemático para a pcsquisa ambicntIal
4. Criação dc círculos dc intercss de educação ambiental cm todos os seciores dc
actiidadc
5. Estabclccinlcnto dc uma redc nacional dc trabalho para a educação ambicntzl

4.4.3. A lon prnizL

1. Rcfomiulaç$io curricular
2. Coorden3ção entre as actividades dc invcstigação e progranus dc desenvolvimictlo
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