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News Release 
For immediate release – 10.06.2011 

 

Lago Niassa declarado Reserva e Ramsar 
site 
 

O Lago Niassa foi hoje oficialmente declarado Reserva, pelo Governo Moçambicano, 

potenciando a conservação das várias espécies e habitat natural dum dos maiores e mais ricos 

lagos de água doce do mundo. 

“A conservação do Lago Niassa terá um impacto imediato e mais alargado sobre a vida do 

pescado e outros recursos dentro da área protegida, garantindo mais segurança às 

comunidades locais que dependem dos recursos do Lago para a sua sobrevivência”, disse a 

representante do WWF ESARPO (Eastern and Southern Africa Regional Programme Office), 

Rubina Haroon. 

O governo de Moçambique também aprovou a Resolução que designa o Lago Niassa como 

RAMSAR SITE, que deverá ser incluída na lista das Terras Húmidas de Importância 

Internacional, juntando-se a Marromeu, que até então era o único RAMSAR Site em 

Moçambique, declarado em 2003. 

 

O Lago Niassa é uma referência mundial. Em África, é o terceiro maior lago e tem uma 

profundidade de 700 metros, sendo igualmente a terceiro lago mais profundo no continente e 

é partilhado por três países, nomeadamente Malawi (Lago Malawi), Tanzania (Lago Nyasa). 

Tem uma rica biodiversidade que ascende a 700 a mil espécies diferentes. 

Para além da Reserva, o governo estabeleceu uma zona tampão. A área de Reserva será de 

47.840.384 hectares e a da zona tampão será de 89.324.982 hectares.  

As águas e praias tropicais do lago são habitat de cerca de mil espécies ciclídeos, com apenas 5 

por cento encontrados em outros lugares. A região é também habitada por uma diversidade 

de aves, mamíferos e répteis. 

Numa estreita colaboração entre o Governo de Moçambique (Ministério do Turismo, Pescas, 

Ambiente e Defesa, o Governo Provincial de Niassa), USAID, a Coca-Cola e o WWF, estão a ser 

desenvolvidos mecanismos, ao nível local, de gestão dos recursos do lago, que inclui a a 

fiscalização de pesca ilegal e predatória, erosão  desmatamento, gestão pesqueira e mitigação 

do impacto das mudanças climáticas. 
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As comunidades locais foram fundamentais para se alcançar o sucesso, fazendo várias 

concessões a fim de proteger a sua principal fonte de alimento e renda, ao concordar com o 

encerramento de todos os rios de pesca durante as corridas anuais de desova do salmão do 

lago e outras espécies, bem como a protecção total do Chambo (Tilapia sp.) leitos de desova 

durante a época de reprodução. Além disso, eles criaram uma equipa de fiscais comunitários 

que, em colaboração com a Marinha de Guerra de Moçambique, fazem cumprir as leis 

existentes em torno da pesca ilegal, corte de madeira, a migração ilegal, a mineração e a 

pirataria. 

 

"Através de uma abordagem inovadora para a gestão do uso da água, a participação das 

comunidades locais e da vontade do governo, seremos capazes de proteger as espécies em 

risco de extinção de peixes, durante as fases críticas do seu ciclo de vida", disse Haroon.  

 

A nova reserva é o primeiro lago de água doce sob a protecção em Moçambique, cobrindo 

uma área de 47.800 hectares ligados por uma zona tampão de outros 89.300 hectares. Ela 

cumpre o compromisso do governo para proteger 10 por cento das explorações do lago, além 

de 17 por cento das explorações do solo terrestre que estão protegidos pelo governo, de 7 por 

cento mais do que o compromisso quando da assinatura do Acordo de Jacarta.  

A reserva será gerida pelo Ministério das Pescas, com o apoio do Ministério do Turismo e do 

Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, com o apoio do Ministério da Defesa 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


