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O Consórcio
• WWW: organização internacional fundada em 1961. O escritório de Moçambique foi estabelecido

em 2001 e conta actualmente com escritórios nas províncias de Cabo Delgado (Pemba), Nampula 
(Angoche), Niassa (Lago), Zambézia (Mocuba e Pebane), Tete e Gaza. A visão do WWF está centrada
em assegurar que o capital natural é bem conservado e em prosperidade, garanSndo um 
desenvolvimento sustentável e equitaSvo para o bem-estar do povo de Moçambique.

• R-GCRN: A Rede para Gestão de Comunitária de Recursos Naturais (R-GCRN) é uma insStuição de 
âmbito nacional, cuja missão é facilitar e promover a implementação de iniciaSvas de gestão
comunitária de recursos naturais, como uma agenda económica nacional, com base em princípios
padronizados e harmonizados de inclusão e parScipação comunitária, maximizando os beneYcios
para as comunidades rurais, sector privado, Governo e a sociedade civil

• RADEZA: tem como missão promover o desenvolvimento comunitário sustentável com base no 
aproveitamento das oportunidades actuais de gestão integrada dos recursos naturais, na parSlha
das reflexões em torno das questões de desenvolvimento económico e social equilibrado da 
província da Zambézia, no aumento de sinergias com outros segmentos da sociedade, com vista a 
melhor a gestão dos recursos naturais, aumento de riqueza colecSva e eliminação de factores de 
dependência



Objec.vos

• Estabelecer a categoria e o sistema de 
conservação do monte Mabu

• Estabelecer bases para a gestão
par7cipa7va do monte Mabu, com vista a 
conservação da biodiversidade

• Apoiar inicia7vas de subsistência
sustentáveis para as comunidades locais

• Estabelecer um sistema de monitoria
para componente de governação
comunitária e conservação



Estabelecer modelo e 
sistema de 

conservação

Linha de Base

Definido a Categoria 
de Conservação

Gestão e Administração 
do Mabu

Ferramentas de 
Gestão

Ferramentas de 
Pesquisa

Visibilidade de Mabu

Estabelecer bases 
para gestão 
parBcipaBva

Apoiar iniciativas de 
subsistências

Estabelecer sistemas 
de monitotria 
(Governação e 

Ecologia)

Avaliação do nível de 
Governação

Consolidado Governação 
comunitária

Instrumentos de 
Governação

Capacitação das 
comunidades e Governo

Modelos de produção 
viavéis

Sistema M/A 
Governação

Sistema M/A Ecologia

• Iden+ficação de cadeias de 
valor

• Projectos Comunitários



Resultados esperados

Mabu como área de 
conservação

Aprovado pela 
ANAC/Conselhos de 

Ministros

Comunidades como parte 
integrantes na gestão

Comunidades organizadas

Governação comunitária

Agendas comunitárias

Planos de Uso de terra 
comunitária

Projectos comunitários 
sustentáveis

Projectos Meios de vida

Projectos Meios

Sistemas de Monitoria

Informação sobre 
comundiades e meios de 

vida

Informação sobre 
ecologia e conservação 

da Biodiverisdade

• Envolvido de outros actores para complementar os esfoços de conservação e meios de vida

• Desenvolvido uma marca para o Monte Mabu e produtos associados

• Impulsionado a imagem do Monte Mabu (Marke<ng/Workshops, Etc.)



Orçamento do projecto
Item Valor (EUR)

Funcionamento e Operações 422 535.11                

Equipamento/Escritórios/Serviços 176 631.92                

Formalização da área de Conservação de Mabu 470 850.50                

Capacitações (Comunidades/Governo Distrital) 113 605.00                

Projectos Comunitários 177 937.50                

Sistemas de Monitoria (Conservação e Governação) 43 102.96                  

Custos indirectos 98 326.41                  

Total 1 502 989.40             


