Centro Terra Viva
O Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia
Ambiental (C T V ) é uma instituição não
governamental moçambicana, criada em 2002,
de investigação e intervenção ambiental, que
congrega pro ssionais de diferentes áreas
fundamentais para a gestão do ambiente e dos
recursos naturais, com destaque para o Direito
Ambiental, Conservação e Gestão Ambiental,
Informação e Educação Ambiental.

MISSÃO
“Contribuir para uma melhor fundamentação
das decisões ambientais, para
técnicoque os apelos à participação pública na gestão
ambiental, incluídos nas políticas, estratégias e
na legislação ambiental nacional sejam
re s p o n d i d o s, p o s i t i v a m e n t e, p o r u m a
sociedade civil com capacidade de dar
contribuições informadas e relevantes nesta
área”.

VISÃO
“Uma gestão dos recursos naturais em
Moçambique que seja socialmente justa,
ambientalmente sã, economicamente viável e
institucionalmente responsável, baseada em
conhecimentos cientí cos que garantam a
sustentabilidade e uma partilha justa e
equitativa dos benefícios que provêm da sua
exploração”.

WWW.CTV.ORG.MZ
e-mail: ctv@ctv.org

Titulação de Terras
Comunitárias
Monitoria de
Tartarugas Marinhas
Auditorias Jurídicas
Inves ação e Monitoria
de Espécies e Ecosistemas
nas áreas de conservação
marinha
Acompanhamento de
processos de
Licenciamento ambiental

ÁREA DE INTERVENÇÃO GEOGRÁFICA
O CTV actua em todo o território nacional através das
Delegações Regionais, nomeadamente, Inhambane,
Cabo-Delgado. Na província de Inhambane, as acções
do CTV abrangem os distritos de Zavala, Inharrime,
Morrumbene, Homoíne e Jangamo, e em de CaboDelgado nos distritos de Palma, Balama e Montepuez.
Nas províncias de Gaza, Tete, Nampula e Zambézia,
desenvolvemos actividades com organizações
parceiras de base.
Parceiros:

Maputo - Bairro da Coop, Rua C, No 148
Tel: +258 21 418079
Cel: +258 82 30 02496

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Swizzera
Confederaziun swizra

Programa de Políticas e Legislação
Ambiental (Pro-LEGIS) e de Protecção de
Direitos Comunitários à Terra
(Pro-Terras)
Objectivos:
Promover uma governação ambiental participativa e
inclusiva, sustentada no conhecimento, na justiça, na
equidade e na defesa dos princípios de sustentabilidade
da gestão da terra e outros recursos naturais para a
promoção do desenvolvimento rural.

Programa Ecossistemas e Biodiversidade
(Pro-Eco)
Objectivo
Promover uma governação ambiental participativa para
melhorar a conservação da biodiversidade sustentada no
conhecimento científico.

(2) Produção e divulgação do Boletim Informativo “Terra
Viva” e da página web do CTV e outras redes sociais;

(2) Apoio aos processos legislativos;

(5) Investigação aplicada sobre mecanismos para o
reforço da segurança de posse da terra pelas
comunidades rurais, no contexto de investimentos
privados e do desenvolvimento rural; e
(6) Apoio técnico a iniciativas comunitárias de maneio e
protecção de recursos florestais.

Contribuir para o aumento dos níveis de consciência e
educação ambiental dos cidadãos, melhorar a sua
capacidade de proteger os seus direitos e cumprir com as
suas obrigações ambientais e promover a sua participação
e contribuição informada no desenvolvimento do país.

(1) Divulgação das actividades da instituição e outras
informações sobre o ambiente e estratégias de
advocacia ambiental, através de debates públicos,
programas radiofónicos e televisivos;

(1) Produção de Relatórios Anuais de Boa Governação
Ambiental;

(4) Apoio gratuito aos membros das comunidades na
resolução de con itos de terras, recursos naturais e
ambiente, através do Gabinete de Aconselhamento e
Assistência Jurídica (GAAJ);

Objectivo:

Acções Estratégicas

Acções Estratégicas:

(3) Acompanhamento de consultas comunitárias para
efeitos de atribuição de Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra a investidores e dos processos de
reassentamento das populações;

Programa de Informação e Educação
Ambiental (Pro-Info)

Acções Estratégicas
(1) Produção de relatórios anuais de governação ambiental
ligados a temas relevantes que carecem especial atenção,
no sector das áreas de conservação marinha e a gestão e
governação das florestas de mangal;
(2) Produção de artigos científicos e relatórios técnicos de
investigação e monitoria referentes às diferentes áreas de
actuação, nomeadamente:
(a) Tartarugas marinhas;
(b) Recifes de coral;
(c) Mangais;
(d) Ervas marinhas;
(e) Actividades recreativas e desportivas
(e.g. mergulho e pesca);
(f) Pesca artesanal, entre outros;
(3) Apoio técnico aos outros programas institucionais e a
parceiros do Governo, Sociedade Civil e Sector Privado,
através de produção de comentários aos processos
legislativos, produção de artigos entre outros.

(3) Promoção de sessões de capacitação ambiental, em
parceria com outras instituições, orientadas para um
vasto público-alvo nomeadamente: Deputados da
Assembleia da República, Membros de Assembleias
Municipais, Membros do Governo, Professores,
Jornalistas e Membros de Organizações NãoGovernamentais e Comunitárias de Base.
(4) Edição periódica da página de internet do CTV;
(5) Elaboração de manuais, guiões, edições e artigos
científicos, documentos para discussão e outros
materiais de educação ambiental.

