Dinamização da pesca artesanal na Ilha de Moçambique (2007-2009)

Em resposta à catástrofe natural provocada pelo Ciclone Jokwe, em 2008, a Oikos
implementou um projecto de apoio à população afectada na Ilha de Moçambique e Mossuril.
Um ano depois, em 2009, a Oikos, em conjunto com estas comunidades, inaugura 105 barcos
de pesca que são o sustento de 2.000 famílias.

Além de recuperar os meios de sobrevivência das famílias beneficiárias, apoiando-as na
reabilitação dos seus barcos e artes de pesca, e recuperando as suas actividades agrícolas,
esta intervenção deu início a um novo projecto para fortalecer as mesmas comunidades na
prevenção de desastres naturais, capacitando-as a evitar que os mesmos estragos aconteçam
novamente.

Em resposta à catástrofe natural provocada pelo Ciclone Jokwe, em 2008, a Oikos
implementou um projecto de apoio à população afectada na Ilha de Moçambique e Mossuril. O
ciclone destruiu mais de uma centena de barcos e os terrenos agrícolas que providenciavam o
alimento a estas comunidades, deixando aproximadamente 10.000 pessoas sem meios de
sobrevivência.

Um ano depois, em 2009, a Oikos, em conjunto com estas comunidades, inaugura 105 barcos
de pesca que são o sustento de 2.000 famílias.

Além de recuperar os meios de sobrevivência das famílias beneficiárias, apoiando-as na
reabilitação dos seus barcos e artes de pesca, e recuperando as suas actividades agrícolas,
esta intervenção deu início a um novo projecto para fortalecer as mesmas comunidades na
prevenção de desastres naturais, capacitando-as a evitar que os mesmos estragos aconteçam
novamente.
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O projecto foi financiado pela Câmara de Lagos, pelos bancos Caixa Geral de Depositos
(representado em Moçambique pelo BCI Fomento) e Millennium BCP (através do Millenium
Bim) e pelo IPAD - Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento.

A Oikos gostaria de agradecer aos financiadores e parceiros envolvidos neste projecto. Só com
o seu apoio foi possível garantir que as famílias pesqueiras recuperassem seus meios de
sobrevivência e iniciar a preparação para enfrentar futuras calamidades, numa lógica de
desenvolvimento sustentável.

Outras notícias relacionadas com este projecto:

» 123 barcos recuperados beneficiam directamente 600 famílias
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