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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

Assunto: Debate-se Estratégia de Conservação do  
               Elefante em Moçambique 
 
 
No quadro de implementação da CITES, o Governo Moçambicano em 
parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 
o Departamento Norte Americano de Peixes e Fauna (US-FWS) e a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) preparou uma estratégia e um plano 
de acção para a conservação do elefante com horizonte temporal de 5 anos e 
vigorou de 2010 a 2015. 
 
Nestes termos a Administração Nacional das Áreas das Conservação (ANAC) 
pretende fazer levantamento de informação importante e necessária para a 
actualização da Estratégia e do Plano de Acção Nacional para Conservação 
do Elefante em Moçambique. 
 

Nos últimos cinco anos, a população de elefantes em Moçambique passou de 

20 mil para 10.300. O decréscimo deve-se, sobretudo, à caça furtiva, uma vez 

que as acções com vista a refrear o problema não estão a surtir os efeitos 

desejados. 

Segundo o Censo Nacional do Elefante, realizado pelo Ministério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural, em 2014, o país perdeu 9.700 

paquidermes, o que equivale a 48% do prejuízo. Dados oficiais indicam que o 

Parque Nacional das Quirimbas só tem actualmente menos de 600 animais. 

Por causa da caça furtiva, 45% elefantes foram abatidos. 

 



 

O maior número de Elefantes em Moçambique encontra-se na Província de 

Tete, no Parque Nacional de Magóe e na Província de Gaza, no Parque 

Nacional do Limpopo. Contudo. Em cada um destes lugares, pelo menos 20% 

de animais foram mortos. 

Com a CITES pretende-se desenhar estratégia e plano funcional para a 

gestão de pouco mais de dez mil elefantes existentes no País. A ideia é 

incrementar o número destes paquidermes em mais de 30 por centos.  

 

Nestes termos, a Administração Nacional das Áreas de Conservação tem a 

elevada honra de solicitar os bons ofícios do vosso órgão de comunicação 

social para a cobertura do Seminário de  Revisão da Estratégia e do Plano de 

Acção para a Conservação do Elefante em Moçambique, a ter lugar a partir 

das 08:30 horas nos dias 12 e 13 de Maio de 2016 no Indy Village, Maputo 
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