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SATUÁRIOS MARINHOS AUMENTAM A CAPTURA DO PESCADO

C

Editorial

aros leitores esta é a nossa edição relativo ao mês de Julho de 2017, onde espelhamos as
acções desenvolvidas pela AENA. Queremos agradecer de forma antecipada, aos utentes

que nos têm dado as suas sugestões para melhoria do nosso boletim.
Na presente edição espelhamos alguns sinais de impactos das nossas actividades nos pilares
estrategicos da AENA, nomeadamente Segurança Alimentar Nutricional e Económica, Igualdade e
Equidade do Gênero, Recursos Naturais e Extensão Rural, Ambiente & Mudanças Climáticas, e

Desenvolvimento Institucional.

o

âmbito da conservção
e
preservação
dos
ecossistemas marinhos e
costeiros a comunidade de
puli inhezika
esta registar
maior captura de pescado.

com uma mistura de areia e

distância do santuário, conse-

influencia de água doce).

guem obter cerca de 60kg de

Os santuários são áreas de protecção parcial ou total, os quais
servem de locais para multipli-

Os Membros da comunidade de
Puli Inhezika, no distrito de An-

goche, relatam casos concretos
de elevados níveis de captura
de pescado, como resultado do

peixe por pescador/dia. Lembrando-se que a mesma tem
pouco mais de 700 famílias.

cação de espécies, tais como,

Este resultado é fruto da boa

lagosta,

gestão e fiscalização comunitá-

gueijo,

carancamarão,

diferentes tipos de
peixe.

Parceiros

estabelecimento de santuários
marinhos (zonas com existência

As

de pedras, ervas marinhas e

que hoje chegam

lodo, banhadas por mangal,

a pescar a 50m de
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Segurança Alimentar, Nutricional e Económica

A SOCIEDADE CIVIL DE NAMPULA INFLUENCIOU A ELABORAÇÃO E
APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DA
EMPRESA HAIYU MOZAMBIQUE MINING (2018-2020) EM ANGOCHE

Após

AENA capacita 105 novos importante fonte de receita para o importante ferramenta para fazer
vacinadores comunitários, para
sustento das mesmas.
face a doença que atinge cerca de
responder as necessidades de
prevenção
da
doença
de
70 a 80% da mortalidade em aves.
Neste contexto, a capacitação
Newcastle.
ministrada,
constitui
uma
vacinadores

capacitados,
distritos

de

são

comunitários
oriundos

Malema,

Meconta,

e

Ribáué,

inserem-se

cinco (05) anos de advocacia sobre os direitos e
beneficios das comunidades,
volta a esperança de que os
recursos naturais contribuam
para o desenvolvimento socioeconómico no distrito de
Angoche.
Vários encontros realizados,
envolvendo a AENA, SoldMoz,
Kulima, Assembleia Provincial,
os membros das comunidades
de Murrua e Sangage, gestores
da empresa Haiyu Minning, e o
governo a nível distrital e provincial, tomaram lugar para
efeitos de elaboração e aprovação do Plano Estratégico de
Responsabilidade Social e Empresarial.

dos

Mussuril, Monapo, Malema, Rapale
e

no

projecto de Apoio ao PRONEAPSP, o qual visa dentre os vários
aspectos contribuir para a redução
da desnutrição e o aumento da
renda das famílias camponesas.

ravs de uma consulta ampla
aos beneficiários directos da
Responsabilidade Social, nas
comunidades das localidades
Cerema e Sangage,
as áreas de meios de
vida e desenvolvimento sócioeconómico, saúde, água e
saneamento, educação e desportos e infra-estruturas.

comunidades rurais, sendo uma
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o que se pretende, neste momento, é continuar a olhar o
futuro com esperanças de
melhorar os vários aspectos,
o acesso à informação

de alívio”,disse Jordão Matimula
Júnior, Director Executivo da AENA, a instituição que esteve a
coordenar os trabalhos.

O Plano Estrategico com o
horizonte temporal de 3 anos
(2018-2020), foi concebido at-

familiar, constitui o “banco vivo” das

O Secretário Permanente do
distrito
que no passado houve erros no que

“Foi uma luta grande para se che- para as comunidades.
gar a esta fase. Sentimos um ar

Recorde-se que a galinha do sector
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VACINAÇÃO E PREVENÇÃO DE GALINHA CONTRA NEWCASTLE

Os
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Provincial de Nampula, apelou aos gestores da
empresa Haiyu Minning Company no sentido de respeitar as
propostas constantes no Plano
Estratégico de responsabilidade social de modo a garantir o bem-estar da população
das localidades Cerema e Sangage.
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Recursos Naturais e Extensão Rural

JORNADAS DE DIÁLOGO E REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO

IMPACTO DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

LOCAL
ceitas provenientes do sector
mineiro.
Os presentes, entendem que as
consultas comunitárias devem
ser contínuas, a recuperação das
áreas degradadas deve ser na
base de plantas comestíveis, para que a população continue a
beneficia –las.

AENA em parceria com a
Direcção Provincial de Recursos
Mineirais
e
Energia
(DPRME), realizou a primeira
Jornada de Reflexão sobre o
Desenvolvimento Local”, na
cidade de Angoche, sala de
sessões do Governo do Distrito.
As jornadas de Reflexão são
plataformas de conhecimento
mutúo dos actores locais (sector
público, sector privado, sociedade civíl e comunidades),
partilha de aprendizagens e
diálogo. Estas plataformas são
inclusivas dos actores nas suas
multiplicidades e diversidade de
interesses, e oferecem oportunidades de interação, melhoramento de práticas, engajamento e
colaboração entre si sobre os
progressos e desáfios de desenvolvimento local e global mais urgentes que o distrito enfrenta na
construção das bases para o bem
estar das comunidades.

De igual modo, reflectiu-se sobre
a necessidade da elaboração do
Plano de Responsabilidade Social, reactualização do Plano de
Gestão Ambiental, realização de
encontros semestrais permanentes, visitas de monitoria conO primeiro dia, foi caracterizado junta.
por encontros com o Adminstrador
do distrito e com o PCA da min- Participaram do evento, cerca de
eradora Haiyu Mozambique Min- 32 pessoas, dentre Membros do
ing. Este serviu para apresen- Governo distrital, Assembleia Protar o objecto e o programa da jor- vincial, Secretária Provincial, Repnada de reflexão. Seguidamente, resentantes
da
DPTADR,
a
equipe de trabalho multi- DPMAIP, DIPRME, sector privado,
sectorial (Assembleia Provincial, ONG's, OSC’s, representantes
DPTADR e DPRME, AENA, das comunidades locais e líderes
APRODER e SOLDMOZ), de- comunitários oriundos de Murrua,
slocou-se para a empresa com o Nagonha e Sangage, locais por
objectivo de se inteirar das activid- onde ocorre a exploração das
ades desenvolvidas e auscultar as areias pesadas.
comunidades sobre o nível de
relacionamento entre estas e a
Haiyu Mining.
No segundo dia, os actores acima
citados e a empresa estiveram
reunidos para discutir questões
relacionadas com necessidade de
coordenação, Lei de Mina, Lei da
Pesca, o Regulamento sobre reassentamento, a Responsabilidade Social e Empresarial e os
Procedimentos de canalização
dos 2.75% de resultantes das re-
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AENA e parceiros reflectem
sobre
a
problemática
do
Ambiente e das Mudanças
Climáticas na província e no
pais em geral.
O seminário foi promovido pela
AENA (Associação Nacional de
Extenção Rural), o programa
Primeiras e Segundas da Aliança
CARE - WWF, Instituto de comunicação Social de África Austral (MISA) - Núcleo Provincial de
Nampula e a Direcção de Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural, a nível da Provincia de Nampula.

e nas comunidades a curto e longo prazo, mudanças climáticas
(impacto nos recursos naturais –
pesqueiros, agricultura na vida
das pessoas).

stalações da Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique
(UCM) enquadra-se nas celebrações do dia Mundial do Ambiente, que este ano decorre sob o
Espera-se que os profissionais de lema: “ Estou Com a Natureza,
comunicação social sejam dota- Proteja-a”.
dos de melhor métodos de
abordagem ambiental para gar- No final do evento as organiantir maior intervenção na edu- zações/instituições sairam com
cação e consciencialização das uma visão sobre os planos subsecomunidades locais, com vista a quentes na areas de indústria exmudança de mentalidade e com- tractiva
e
das
Mudanças
portamento.
Climáticas nas suas zonas de
intervenção
O evento que teve lugar nas in-

Esta iniciativa faz parte das
comemoração do dia mundial do
ambiente, a qual é interesse das
organizações/instituições em ver
cada vez mais, uma gestão integrada e responsável dos recursos
naturais, justiça ambiental e
climática em Moçambique.
O encontro de um dia singiu-se
num debates ligado aos aspectos
de impacto na exploração de recursos naturais no meio ambiente
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