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Hierarquia de Mitigação 

Evitar

Minimizar

Restauração

Contrabalançar

A BIOFUND e a WCS /Moçambique através do projecto COMBO têm 
trabalhado com o Governo de Moçambique no desenvolvimento das 
Directrizes para uma implementação eficaz da hierarquia de mitigação, 
incluindo os contrabalanços de biodiversidade de acordo com a legislação de 
avaliação de impacto ambiental em Moçambique (Decreto 54/2015). 

Desde 2017, esta parceria desenvolve produtos essenciais para apoiar a 
implementação efectiva da hierarquia de mitigação em Moçambique, com 
foco em evitar impactos na implementação de contrabalanços de 
biodiversidade. 

PRINCIPAIS DESTAQUES ENTRE 2017 - 2020 

www.biofund.org.mz/en/projects/biodiversity-offsets-programme/ 

www.combo-africa.org    

Parceiros 

 

Para mais informações, acesse as páginas da BIOFUND e COMBO 

 

DESTAQUES DO PROGRAMA DE CONTRABALANÇOS 
DE BIODIVERSIDADE  

Abril de 2020 

• Desenvolvimento do Regulamento de contrabalanços de 
biodiversidade em Moçambique (em desenvolvimento) 

• Desenvolvimento das Directrizes para aplicação da Hierarquia de 
Mitigação, conforme decreto de 31 de Dezembro (por serem 
aprovadas) 

• Colaboração com o Grupo de Técnico de Contrabalanços de 
Biodiversidade e os vários stakeholders relevantes em Moçambique 

• Grupo de trabalho técnico de contrabalanços de biodiversidade 
criado na rede de fundos ambientais africanos (CAFÉ) 

• Desenvolvimento de estudos de caso de contrabalanços de 
biodiversidade com o sector privado 

• Mapeamento nacional de ecossistemas (em desenvolvimento) 

• Desenvolvimento de métricas de condição ecológica para florestas 
de miombo e mangal (em desenvolvimento) 

• Treinamento sobre a introdução da Hierarquia de Mitigação e 
contrabalanços da Biodiversidade em Maputo, Pemba e Inhambane 

• Sessões de treinamento em métricas com especialistas nacionais e 
internacionais da Universidade de Queensland 

• Estudantes de Licenciatura da Universidade Eduardo Mondlane a 
estudar as métricas para terras húmidas em Moçambique 

• Experiências e viagens de intercâmbio promovidas na região entre 
Moçambique, Uganda e Madagáscar 

• Fundos mobilizados para implementação de projectos-piloto em 
Moçambique  

Mais de 1000 Pessoas 

Participaram em reuniões e conferências sobre a hierarquia de mitigação 
e contrabalanços de biodiversidade em Moçambique 

79 Instituições 

Do governo, sector privado, OSC e academia envolvidos no 
desenvolvimento da hierarquia de mitigação em Moçambique 

14 Eventos internacionais 

Sobre avaliação de impacto ambiental, conservação, planeamento espacial 
e mobilização de recursos 

2 Viagens de intercâmbio 

Envolvendo governo, sector privado e OSCs de Madagáscar, Moçambique 
e Uganda 

$1.25 milhões de USD 

Mobilizados para implementar projectos-piloto  em Moçambique 

http://www.biofund.org.mz/en/projects/biodiversity-offsets-programme/
http://www.combo-africa.org/

