
 

 

O Projecto ALP tem levado a cabo 
actividades no distrito de Angoche, 
com o principio de colocar a 
comunidades locais no centro das 
acções preventivas, adaptativas e 
mitigatórias. O objetivo é de reduzir 
as vulnerabilidades através do 
empoderamento da população local e 
o aumento dos seus conhecimentos e 
capacidades. 

Além da agriculturacomomeio de 
subsistencia, as comunidades do 
distrito de 
Angochedependemtambem do 
pescado e, nosultimos tempos o 
poder de caputura e 
consequenteconsumotende a 
decrescerdevidoaosmudancasclimatica
sque é caracterizadaporventos fortes 
frequentes 

nazonanorte, alteração dos 
microhabitates dos peixes (magal), 
altastemperaturasqueoriginamaquecim
ento das aguasnasregioes de 
pescaartesanal. 

Estes factosfazem com queos 
pescadores desta região (garante das 
familias) que nao tem condições 
materiais e financeiras para pescar no 
alto mar, migrem  por longos 
períodos para as províncias de 
Zambézia e Sofala afim de procurar 

mais pescado para o sustento de 
suas familias deixando-as 
(mulheres e criaças) mais 
vulneráveis e marginalizadas 
sob sérios riscos de 
contaminação de doença e de 
fome. 

Estratégia de Adaptação baseada na comunidade 

Cerca de 150 
individuosrepresentadospor 26 
familiasdesenvolvememfase 
experimental, desdeDezembro de 
2012 a piscicultura, 
produzindopeixe da espécie 
tilapia. 

  

Uma especie de bom sabor, 
crescimento rápido, facíl de suprir a 
alimentação “come tudo, desde que  

não seja alcool nem tabaco”, com 
crescimento de até um mínimo de 
0.5kg e povoamento de 100 peixes 
em cada 100m2 

Estre processo de adaptação que vem 
das experiências da comunidade de 
Geba, têm dispertado atenção e 
interesse de várias individualidades e 
instituições do distrito de Angoche. E 
actualmente um membro da 
comunidade adquiiriu  

em 2013, 150 alvinos e actualmente possui 2 
tanques piscicola de grande dimensão, sendo 

um dos grandes fornecidores de alvino 
para reprodução e engorda. E os 
treinamento ministrados pela INAQUA 

no distrito de Angoche têm usado o 
tanque piscicola de GEBA como 

referência. 
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Comunidades do distrito de Angoche desenvolvem  a piscicultura como 

modelo de adaptação a mudancas climaticas atraves dos principios de 

adaptação baseada na comunidade (ABC) para redução do pescado  
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