
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE 

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

26 de Julho de 2020 

A União Internacional para Conservação da Natureza 

(IUCN), em parceria com o Ministério do Mar, 

Águas Interiores e Pescas, Serviço Provincial de 

Actividades Económicas de Inhambane, Distrito de 

Inhassoro e outros parceiros, realizaram no dia 26 de 

Julho de 2020, actividades para comemorar o Dia 

Internacional para Conservação do Ecossistema dos 

Mangais, sob o lema: "O futuro dos Mangais está 

nas nossas mãos". 

 

A cerimónia foi dirigida pelo Sr.José Matsinhe, 

Secretário Permanente do Distrito de Inhassoro, em 

representação da Excelentíssima Sra. Administradora 

do Distrito, acompanhado pela Excelentíssima Sra. 

Elvira Chaúque, Directora do Serviço Provincial de 

Actividades Económicas de Inhambane, Membros do 

Governo Distrital, Agostinho Joshua - Delegado do 

INIP, Avene Uetimane - Delegado do IIP, técnicos 

do sector do Mar, Águas Interiores e Pescas e a 

comunidade pesqueira local. 
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Celebrações do Dia Internacional para a Conservação 

do Ecossistema dos Mangais (26 de Julho de 2020) 

Alusivo à data, foi feito o 

plantio de 480 mudas de 

Mangal, numa área de 2.5 

hectares na comunidade de 

Chibo Distrito de Inhassoro 

e o repovoamento numa 

área de 23.5 hectares, com a 

meta de repovoar os 

restantes 26.5 hectares até 

2022. 

De realçar que o Dia 

Internacional para a 

conservação do 

Ecossistemas dos Mangais, 

foi adoptado pela 

Conferência Geral da 

UNESCO em 2015 e é 

celebrado todos os anos a 

26 de Julho.  

Importa ainda referir que, os 

Mangais são plantas 

madeireiras que crescem na 

zona de transição entre a 

terra e o mar das regiões 

tropicais e subtropicais. 

Entretanto, apesar da sua 

reconhecida importância, 

nos últimos anos o Mangal 

tem registado uma crescente 

perda devido a acção 

humana e factores naturais. 

Por esse motivo, o evento 

tinha como objectivo 

sensibilizar a comunidade 

em geral sobre a 

importância do ecossistema 

dos Mangais, como um 

ecossistema único, 

essencial, universal e 

promover soluções para a 

sua gestão, conservação e 

uso sustentável. 



Mudas de Mangal 

Momento do plantio das Mudas de Mangal 



Momento da Entrevista 

(José Matsinhe, Secretário Permanente do Distrito de Inhassoro) 

"Mais do que reflorestar, é preciso evitar que novas áreas sejam devastadas", afirmou a Directoda do SPAEI. 

A Directora do SPAEI, deu a conhecer que a 

Província já repovoou 93 dos 330 hectares, que tem 

como meta repovoar até 2022. 

 

"Reconhecemos que estamos um pouco longe da meta 

que nos foi atribuída, mas estamos a trabalhar no 

sentido de alcançar", acrescentou Elvira Chaúque. 

Delfina Rodrigues, Membro do Comité Local de Gestão dos Recursos 

Naturais de Chibo, disse que, surge a necessidade de consciencializar a 

comunidade sobre seus deveres e responsabilidade na Gestão, 

conservação e utilização de forma sustentável do Mangal, e que o Comité 

tem realizado actividades de sensibilização, fiscalização e 

reflorestamento nas zonas destruídas. 
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