


1932: 5.000 km2

1960: 2.861 km2



30 de Dezembro de 2011:  Zona Tampão 1.526 km2



23 de Agosto de 2013: Coutada Oficial de Mulela 964 km2



Área actual: 2017

Área de Protecção Total: 2.861 km2

Zona Tampão: 562 km2 

Coutada Oficial de Mulela: 964 km2

Total: 4.387 km²



Desafios da Reserva Nacional do Gilé

• Reabilitação da Reserva pos guerras
• Desmatamento e degradação da floresta
• Caça furtiva
• Corte ilegal de madeira
• Garimpo
• Fraco desenvolvimento das comunidades
• Falta de benefícios directos para as comunidades locais



Gestão conjunta da Reserva Nacional do Gilé
desde 2007 até 2017

Fase 1 (2007-2009):
Projecto de Reabilitação e Gestão da Reserva Nacional 
do Gilé e sua Periferia (Fundação IGF)

Apoio técnico à Administração da RNG:
• Gestão dos recursos financeiros
• Estabelecimento duma Administração da RNG
• Recrutamento e treinamento dos fiscais da RNG
• Melhoramento da fiscalização
• Introdução dum sistema de monitoria da biodiversidade
• Aquisição de meios
• Reabilitação das infraestruturas



Fase 2 (2009-2013):
Projecto de co-gestão e reabilitação da RNG da 
Reserva Nacional do Gilé e sua periferia
com o apoio do Fundo Francês para o Ambiente 
Mundial (FFEM 1)

• Recrutamento e treinamento dos fiscais da RNG
• Aquisição de meios
• Reabilitação das infraestruturas
• Elaboração do Plano de Maneio
• Apoio as comunidades locais
• Criação da Zona Tampão da RNG
• Criação da Coutada Oficial de Mulela
• Reintrodução de Fauna



IGF Assessor Técnico

Administrador

2 motoristas
1 oficial de 

infraestruturas
1 oficial de ligação 

comunitário
1 administrativo 25 fiscais 15 guardas

Chefe de fiscalização Logístico





Fase 3 (2014-2017):
Projecto  Piloto de Luta contra a Desflorestação e a 
Degradação da Floresta de Miombo na Reserva 
Nacional do Gilé e sua Periferia (FFEM 2)

• Estimação do potencial de REDD+ da RNG e da sua periferia e 
valorização das reduções da emissão de gás de efeito de 
estufa (em parceria com a ONG EtcTerra)

• Desenvolvimento de actividades piloto com comunidades 
locais (em parceria com a ONG Agrisud)

• Gestão e reabilitção da Reserva



Reduzir a desflorestação e converter os créditos de carbono em benefícios para
a Reserva Nacional do Gilé e para as comunidades locais



Apoiar as comunidades no uso 
sustentável dos Produtos Florestais 

Não Madeireiros
Facilitar a adopção de técnicas de 

agricultura sustentável

Incentivar a produção de actividades 
de rendimento



Construção de novas infraestruturasTreinamento dos fiscais

Criação do Conselho de Gestão da RNG



Outros apoios em curso:

• Programa MozBio (Governo de Moçambique e Banco Mundial);
• Projecto Abelha (BIOFUND);
• Projecto em parceria com a ONG COSV (financiamento da União 

Europeia);
• Doações privadas.



Muito obrigado


