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EXPOSIÇÃO DE BIODIVERSIDADE - INHAMBANE
Destaques - 2018

Exposição

Fórum

Exposição guiada de biodiversidade, composta por cerca de 80
painéis, com informação relevante para Moçambique e a
província de Inhambane. Esta exposição estará disponível
durante todo o período do evento e poderá ser visitada das 9 às
17h (incluindo sábado e domingos).

Fórum e conferência internacional com mais de
100 especialistas nacionais e internacionais em
matéria de biodiversidade.
Representantes do Governo, sociedade civil,
sector privado e comunidades.

Província: Inhambane
Local:
Escola Superior de
Hotelaria e Turismo
Data: 03-12 de Agosto
Horas: 09-17 horas

Tema principal: Harmonizando o desenvolvimento
económico e a conservação da biodiversidade.

Espera-se mais de 5000
participantes, envolvendo
alunos do ensino primário,
secundário e profissional
presentes no evento.

Actividades paralelas
Feira
Mais de 30 expositores da província
numa feira de 3 dias (9 a 11 Agosto,
das 9 às 17h).

Palestras
Mais de 25 palestras com conteúdo
sobre biodiversidade e
desenvolvimento sustentável (dias
6 a 10 Agosto, das 9 às 17h).

Filmes
10 dias de exibição continua de
filmes sobre a biodiversidade em
Moçambique.

Actividades com as
crianças
Ensino através de brincadeiras e
jogos ligados à biodiversidade;
Concursos de identificação de sons
de animais, pintura de animais e de
paisagens; Actividades de
consciencialização ambiental.

Pontos-chave
50 Organizações nacionais e internacionais envolvidas
30 Escolas participantes
20 h Educação ambiental
7 Áreas de conservação presentes no evento

Mapa das artes
Lançamento do mapa das artes da província com
a localização das principais atrações culturais e
turísticas, bem como pontos de interesse da
biodiversidade local (como observação de aves,
baleias golfinhosmangais).

3 dias Limpeza de praia

Número de participantes
Actividades adicionais
Roteiro de biodiversidade
Exposição do impacto do plástico no meio ambiente, Cinema
móvel, exposição fotográfica sobre biodiversidade, exposição de
peças de material reciclado.
Observação de aves
Palestra e sessão de observação de aves no Hotel Casa do
Capitão, 03 de Agosto às 16:30.

Organizador

Co-organizadores

www.biofund.org.mz ◆ Av. Tomás Nduda n° 1038, Maputo, Moçambique ◆ +258 21 499958

2015 - Cidade de Maputo (1500)
2016 - Cidade de Xai-Xai (3100)
2017 - Cidade de Quelimane (4000)
2018 - Cidade de Inhambane - Projecção (5000)

