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prefácio

É com prazer que apresento nas páginas seguintes um pequeno resumo, bem como um

compromisso na altura da conclusão, da Avaliação Intercalar do Projecto de Pesca Artesanal

de Nampula (NAFP) em Moçambique.

Embora nalgumas áreas exista campo para melhoria, o NAFP registou um progresso

significativo e positivo tanto na implementação como nos objectivos alcançados. Os

indicadores físicos de progresso mostram que, na maioria dos casos, o projecto alcançou ou

ultrapassou as metas antecipadas, estabelecidas na altura da apreciação e da revisão

intermédia. Contudo, o seu maior sucesso é o impacto socio-económico que teve na

capacitação das comunidades pesqueiras para participarem eficazmente nos processos de

tomada de decisão, que afectam as suas vidas. O NAFP tem sido instrumental na formação de

142 comissões e organizações comunitárias, que têm participado activamente  na

implementação de actividades do projecto, que correspondem às prioridades e preferências

das comunidades. Numa sociedade onde tradicionalmente as mulheres têm oportunidades

limitadas para influenciarem decisões e expressarem os seus desejos, a participação das

mulheres nas comissões da água, juntamente com os homens, é considerada um triunfo muito

importante e de grande alcance do projecto. Em suma, as úteis experiências acumuladas com

o NAFP proporcionam ao Fundo e aos seus parceiros perspectivas importantes para o

desenvolvimento de intervenções futuras no sector da pesca artesanal em Moçambique.

O compromisso na altura da conclusão da avaliação intercalar reflecte o consenso e o

compromisso das partes interessadas, em adoptarem e utilizarem os resultados da avaliação

tanto na implementação do NAFP, como na concepção e nas operações de novos projectos e

programas de pesca artesanal, a serem concebidos pelo IFAD em Moçambique. 

Esperamos sinceramente que esta brochura gere motivação e conhecimentos para outros

parceiros de desenvolvimento, enriquecendo as suas abordagens e reflexões sobre questões

relacionadas com a redução da pobreza rural. Aproveito esta oportunidade para expressar a

nossa gratidão a todos os nossos parceiros no processo de avaliação, por facilitarem o

desempenho desta tarefa.

Luciano Lavizzari

Director, Gabinete de Avaliação e Estudos 

Gabinete do Presidente Roma, Novembro de 2000
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Projecto de Pesca Artesanal de Nampula

(NAFP) foi declarado em vigor em 4 de Novembro de

1994, com uma data de encerramento prevista para 30 de

Junho de 2001. Os custos totais do projecto eram de

USD 11,3 milhões, financiados pelo IFAD (USD 6,0 milhões),

pelo GOM (USD 3,3 milhões) e pelo Fundo da OPEC

(USD 2,0 milhões). O projecto pretende melhorar o nível

de rendimentos, de emprego e de segurança alimentar

dos pescadores artesanais e das suas famílias na área do

projecto, através do aumento de insumos pesqueiros e de

crédito, do teste e da promoção de novas técnicas

pesqueiras e novos métodos de processamento do

pescado, da melhoria do transporte e da comercialização,

bem como através da melhoria do acesso a água potável

e a sanidade. Os quatro conjuntos principais de

actividades do Projecto são: Apoio às Pescas, Serviços

Financeiros, Infraestrutura Rural e Reforço Institucional.

Tem-se registado um progresso significativo e positivo na

implementação da maioria das componentes do projecto,

incluindo o sub-sector das reformas políticas, melhoria

das técnicas pesqueiras artesanais, prestação de crédito ao

grupo alvo, reabilitação de estradas de acesso e provisão

de pontos de água. Mais especificamente, foram reduzidas

taxas e tarifas para os insumos pesqueiros, a quantidade e

os preços do equipamento pesqueiro na área do projecto

melhoraram substancialmente, tendo o progresso mais

notável sido a abertura de novos retalhistas privados em

Angoche e Moma, e a utilização de equipamento também

aumentou. Em parceria com os pescadores, o Projecto

testou com sucesso tipos diferentes de engenhos de pesca,

tais como arte de emalhe de maior dimensão, palangres e

redes de tresmalhe para camarão, e ainda diversas

abordagens ao processamento e preservação do pescado,

tais como fornos de fumeiro e grelhas de salmoura e de

secagem. Estes processos pretenderam encorajar os

pescadores a adoptarem práticas pesqueiras sustentáveis,

bem como promover a eficiência na produção de pescado.

Ao longo do Projecto, a regulação do tamanho do emalhe

das redes de cerco de praia foi modificado para uma

utilização de 0,5 polegadas, em vez das 1,5 polegadas
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associações de crárido, grupos de solidariedade ou confiança, clubes de poupanças e PCR

utilizadas anteriormente, e a zona de exclusão de arrasto

aumentou de 1 para 3 milhas náuticas da costa. Estas

reformas políticas permitiram que os pescadores

substituíssem a utilização de redes mosquiteiras, que

prevaleciam anteriormente, sem que sofressem grandes

perdas de pescado, aumentou o território das actividades

de pesca artesanal e pavimentou o caminho para um

impacto positivo esperado nos stocks de pescado e do

meio ambiente.

A componente de serviços financeiros evoluíu a um ritmo

mais lento do que esperado. Apesar da grande procura de

crédito, só foram desembolsados 30 empréstimos com um

total aproximado de USD 125.000. No entanto, o Projecto

fez avanços importantes na prestação de serviços

financeiros ao nível comunitário, particularmente na

organização de 131 grupos de crédito e poupança nos

estratos mais pobres, incluindo mulheres. Das quatro

metodologias testadas, incluindo associações de crárido,

grupos de solidariedade ou confiança, clubes de

poupanças e PCR (grupos de poupança e crédito rotativo),

as poupanças foram o serviço financeiro prestado mais

valorizado e mais apreciado. A construção de 122 poços e

a reabilitação de 138 km de estradas de acesso perfizeram

um dos resultados principais do projecto, com impactos

importantes nas comunidades alvo. O Projecto foi

instrumental na formação de 142 organizações

comunitárias (14 Comissões de Co-gestão Pesqueira,

2 Associações de Pescadores, 122 Comissões de Água

e 4 Comissões de Micro-projectos), que participaram

activamente nas actividades do projecto que visavam

melhorar as condições de vida dos beneficiários alvo.

A gestão do Projecto mostrou um desempenho excelente,

que foi caracterizado por professionalismo, orientação para

resultados e com uma forte visão estratégica para maior

desenvolvimento. A capacidade de Controle e Avaliação foi

reforçada e estão a ser recolhidos dados importantes para

controlar o pescado e o esforço pesqueiro, bem como o

desempenho e impacto do Projecto. De uma maneira geral,

o Projecto é considerado como tendo sido suficientemente

bem sucedido para valer a pena continuá-lo, sob um novo

projecto de pescas que está actualmente a ser

desenvolvido.
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ste ponto final reflecte um compromisso entre os

parceiros centrais no processo de avaliação do

Projecto de Pesca Artesanal de Nampula (NAFP) para

adoptarem e utilizarem as lições aprendidas, bem como as

recomendações deste exercício de avaliação, não só no

processo de implementação deste projecto, mas também

na concepção de novos projectos e programas que visem

melhorar as condições gerais de vida das comunidades

pesqueiras artesanais. Os parceiros centrais incluíram o

Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala

(IDPPE), o Instituto de Investigação Pesqueira (IIP), o

Fundo de Fomento Pequena Indústria (FFPI), CARE e o

IFAD (representado pela Divisão África II e pelo Gabinete

de Avaliação e Estudos).
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1. Organizações Comunitárias e Capacitação

2. Co-gestão de Recursos Marinhos e
Sustentabilidade

3. Pesquisa Adaptativa Participativa,
Extensão e Comercialização

4. Projecto de Pesca Artesanal para o
Programa de Investimento no Sub-sector

5. Capacitação das Mulheres
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