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O PAPEL DAS COMUNIDADES NA PREVENÇÃO E COMBATE
AOS CRIMES CONTRA A VIDA SELVAGEM

OBJECTIVOS:

 Abordagem

e grandes desafios;
 Impacto da caça furtiva;
 Comércio ilegal de fauna bravia;
 Constrangimentos que o
Ministério Publico encontra na
investigação;
 Propostas de solução.

ABORDAGEM E GRANDES DESAFIOS




A comunidade é melhor posicionada para assegurar uma
proteção efectiva das regiões de conservação, pois eles
conhecem os “modus vivendi”, a cultura, os envolvidos
em crimes ambientais e transnacionais, bem como os
sindicatos ou redes criminosas; e igualmente conhecem as
potenciais soluções.
Os crimes contra a vida selvagem tem aumentado e é um
grande desafio para o Ministério Publico; acabar com o
problema da caça ilegal e combater o grande comércio
ilegal de animais.

Cont.






As comunidades têm um papel bastante importante na
prevenção e combate aos crimes contra a vida selvagem, peso
embora actualmente este papel esta em risco devido aos níveis
de pobreza nas comunidades locais e o desemprego.
Com vista a melhorar a vida destas comunidades, queremos
apostar numa conversação de sucesso, onde as comunidades
serão os primeiros actores na protecção da biodiversidade.
A caça é uma actividade ilegal, que põe em risco de extinção,
as duas espécies de rinocerontes (brancos e preto) que habitam
em África e actualmente a preocupação incide no aumento de
casos na caça de elefantes e leões na nossa região.
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Em Moçambique os níveis de caca furtiva de rinocerontes são
extremamente alarmantes, devido a maior procura nos
mercados asiáticos, levanto esta espécie a extinção. Estas
operações são dirigidas por sindicatos organizados com poder
financeiro, em parceria com pessoas de origem asiática, que
chegados a esta região fazem-se passar por comerciantes ou
investidores.
A caça furtiva é um negocio milionário e de alto risco “dorme
pobre, acorda rico, basta ter coragem”, envolvendo varios
seguimentos da sociedade, e é executado por jovens na sua
maioria desempregadoos que envolvem-se em praticas e redes
criminosas.

IMPACTO DA CAÇA FURTIVA









Redução dos níveis de actividade turística;
Existência de armas na posse de pessoas não autorizadas por lei
e aumento da criminalidade (corrupção, drogas, etc.);
Extinções de espécies – se os animais são capturados ou
mortos, já não podem contribuir para a produção da espécie;
Desequilíbrio ecológico – certas funções ecológicas já não
podem ser cumpridos quando certas espécies faltam no
ecossistema;
Perda de vidas humanas;
Enriquecimento ilícito e trafico de influências junto das
autoridades;

COMERCIO ILEGAL DE FAUNA BRAVIA


A caça furtiva e o comercio ilícito de produtos
faunísticos, constitui um problema que afecta
Moçambique e coloca o pais numa escala mundial,
como um dos países que além de ser propenso à caça
furtiva e abate ilegal de animais, é um transito de
troféus ( marfim e cornos de rinoceronte) destinados
aos mercados internacionais. Estamos perante um
crime organizado transnacional, o que exige uma
acção concertada de todos no seu combate.

CONSTRAGIMENTOS QUE O MINISTERIO
PUBLICO ENCONTRA NA INVESTIGAÇÃO
O Ministério Publico tem enfrentado enormes desafios na
investigação, como:






Dificuldades de produção de prova indiciaria;
Justiça permissiva a manobras;
Recuperação de activos;
Cooperação jurídica internacional (mecanismos de
articulação eficientes).

PROPOSTA DE SOLUÇÕES


NO ÂMBITO EDUCACIONAL : campanhas de
sensibilização e engajamento das comunidades na
conservação;



NO ÂMBITO DA COMUNIDADE : envolvimento da
comunidade na conservação, motivar as comunidades
sobre a preservação da biodiversidade, criar-se
engajamento aos supostos envolvidos na caça furtiva a
entregarem armas e denúncias (incluindo-se a protecção
dos testemunhas).

PROPOSTA DE SOLUÇÕES




REASEENTAMENTO: de principio deve ser benéfico
e dentro dos padrões legalmente estabelecidos;
SUSTENTABILIDADE: criar-se projectos de geração
de renda e de auto sustento, formação profissional;
Teorias de Mudança.
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