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Fórum sobre o Desenvolvimento Económico e a 
Conservação da Biodiversidade em Moçambique 

 

 

VI Assembleia Geral da BIOFUND 

Maio de 2018  

 

 

Contexto 

Ao longo da última década, o ‘boom’ na exploração dos recursos naturais no país, com um rápido aumento 
simultâneo dos impactos ambientais e sociais negativos, indica que há uma necessidade urgente de 
encontrar formas de reconciliar o desenvolvimento económico de Moçambique com a conservação da 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos dos quais a maior parte da população depende directamente.  

Essa abordagem baseia-se na aplicação adequada da hierarquia de mitigação, que impõe aos operadores 
económicos a obrigação de evitar, minimizar impactos ou restaurar os danos causados na biodiversidade 
e nos serviços ecossistémicos, e em casos extremos a obrigação de implementar acções de compensação 
de biodiversidade. 

 

Objectivo 

A BIOFUND no âmbito da sua Assembleia Geral, realiza este ano um fórum sobre o Desenvolvimento 
Económico e a Conservação da Biodiversidade em Moçambique, com a participação de doadores e 
representantes do governo e academia, agências multilaterais, sociedade civil e o sector privado. Esta é 
uma parceria conjunta entre BIOFUND com o apoio do Counterpart International/USAID, Projecto 
COMBO, uma iniciativa WCS, Biotope e Forest Trends apoiado pelo FFEM, AFD e Fundação Mava e BIOFIN 
uma iniciativa da UNDP e os Ministérios da Economia e Finanças (MEF) e Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (MITADER) com o principal objectivo de chamar à atenção para os riscos na 
biodiversidade que podem resultar do desenvolvimento económico que não adere às melhores práticas 
internacionais e explorar abordagens que ajudem a equilibrar a necessidade de desenvolvimento 
económico e a urgência da conservação do património natural de Moçambique.   
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Agenda 

Hora Actividade Responsável  

17h00 – 17h10 Nota de Boas Vindas   Orador: 

Abdul Magid Osman 

(PCA BIOFUND) 

17h10 – 17h15 Vídeo sobre o Conceito de Nenhuma Perda Líquida e 
Contrabalanços de Biodiversidade  

Alexandra Jorge 
(BIOFUND)  

17h15 – 17h25 Abertura da Sessão: Harmonizando o Desenvolvimento 
Económico e a Conservação da Biodiversidade em 
Moçambique 

Moderador:  

Jorge Ferrão 
(BIOFUND) 

17h25 – 17h40 Desenvolvimento económico e as ameaças à biodiversidade em 
Moçambique 

Orador: 

Jordão Matimula 
(AENA) 

17h40 – 17h55 Actual Enquadramento Legal da aplicação da Hierarquia de 
Mitigação e dos Contrabalanços de Biodiversidade em 
Moçambique  

Orador:  

Representante da 
DINAB (MITADER) 

17h55 – 18h15 Visão sobre o Roteiro para um sistema agregado de 
contrabalanços de biodiversidade para Moçambique e o 
mecanismo de implementação do conceito de Nenhuma Perda 
Líquida e Contrabalanços de Biodiversidade   

Orador:  

Sean 
Nazerali/Denise 
Nicolau  

(BIOFUND) 

18h15 – 18h30 Impacto do desenvolvimento de infraestruturas e do sector de 
mineração na perda de biodiversidade: planeamento do uso da 
terra e medidas de prevenção 

Orador:  

Hugo Rainey 
(WCS/COMBO) 

18h30 – 18h45 Nenhuma Perda Líquida e Contrabalanços de Biodiversidade, 
política e princípios: lições aprendidas e perspectiva global 

Orador:  

Fabien Quétier 
(Biotope/COMBO) 

18h45 – 19h15 Debate e Encerramento  Moderador: 

Jorge Ferrão 
(BIOFUND) 

19h15 – 19h30 Exposição Fotográfica e Cocktail  Todos 

 


