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Apoiar a harmonização dos instrumentos de 
gestão dos parques e reservas e aumentar 

a capacidade administrativa das ACs

Organizar, lançar e gerir financiamentos 
de forma transparente e segundo 

critérios claramente estabelecidos

Criar uma equipa técnica de 
dimensão adequada ao nível e 

volume das actividades 
previstas, bem treinada, e capaz 

de interagir com os parceiros e 
com as autoridades estatais

Assegurar que a BIOFUND seja uma 
instituição bem organizada, bem

gerida e com todos os seus órgãos 
de governação funcionais 

Garantir um  volume 
adequado de "endowment" 
e "sinking funds", de acordo 

com o plano de negócios

Desenvolver um sistema de monitoria
e avaliação efectivo

Apoiar o estabelecimento de 
uma base de dados sobre 

conservação da biodiversidade 
em Moçambique

Apoiar e promover a
pesquisa e partilha de 
conhecimento entre
os parceiros relevantes

Promover a sensibilidade 
ambiental e a importância 
da conservação 
da biodiversidade em todas 

as camadas da população

Explorar formas inovadoras 
de angariação de fundos,
como os contrabalanços de 

biodiversidade e créditos de 
carbono, entre outros

efectiva e eficiente
no financiamento 

da conservação 

Financiamento 
adequado 

para os parques 
e reservas 
nacionais

Aumentar  
a consciência 

da importância da 
conservação da
biodiversidade

Instituição



Instituição efectiva e eficiente no 
financiamento da conservação

Financiamento
adequado para
os parques e 

reservas nacionais

Aumentar a 
consciência

da importância
da conservação

da biodiversidade

Fase de Organização 
Interna 2015)

Equipa consolidada

Alargada a base de parceiros 

Assegurado o arranque dofundo do 
capital (USD 20M)

1º Levantamento
da situação

Acções iniciais

Fase Piloto (2016/7)

Iniciar com subvenções

Testar e adequar os
procedimentos

Intensificar e inovar o fundraising

Apoio piloto a 
algumas Áreas de 

Conservação

Necessidades das 
AC’s identificadas

Acções pontuais

Fase de Pleno 
Funcionamento

Equipa eficaz

Procedimentos funcionais

Fundraising diversificado

Apoio regular e 
significativo
a várias AC’s

Acções constantes
e bem consideradas

























 

 

 

 

 

300 convidados 
na cerimónia solene

+1000 visitantes 
(500 crianças)

400 participantes no 
Fórum de Biodiversidade

15 palestrantes no fórum 
participantes de 12 diferentes 
países de 3 Continentes

+100 colaboradores 
e voluntários

20 stands de parceiros na 
feira sobre a biodiversidade

82 instituições presentes no 
lançamento da BIOFUND

80 painéis explicativos de 
espécies e habitats em exposição

32 horas de projecção de 
filmes sobre a biodiversidade

Edição de 2  filmes sobre a 
biodivesidade

"A nossa biodiversidade" e 
"O Lançamento da BIOFUND"

1 escultura de elefante de tamanho 
natural em arame e papel, no fim 
doada à UEM

3 salas de exposição 
(aquática, terrestre e de parceiros)

Edição de 2 brochuras sobre 
o envento (inglês e português) 

1000  exemplares
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Objectivos 
Estratégicos

Os Parques e
Reservas nacionais
têm financiamento

adequado

1 %

Orçamento 2015 
USD 14,900

Execução
USD 1,080

A BIOFUND é 
uma Instituição 

efectiva e 
eficiente no 

financiamento

Orçamento 2015
USD 628,746

Execução
USD 394,446  

63 %

Aumentar a 

importância da 
conservação da 
biodiversidade

Orçamento 2015
USD 235,018

Execução
USD 226,386  

36 %

consciência da



6%

40 % 54 %

2014 10,654,645.00

2015 1,000,000.00

2015 3,196,347.00

2016 6,720,000.00

Total 21,570,992.00











Avenida Samora Machel, n˚ 323, 5˚ andar
Maputo - Moçambique

Telefone: +258 21 322 225
E-mail: info@biofund.org.mz

Website: www.biofund.org.mz


