Dados de Novembro de 2020

BIO-Fundo de Emergência

“Protegendo os Recursos Naturais em Tempos de Crise”
O BIO-Fundo de Emergência foi criado no dia 16 de Junho de 2020, sob o lema “Protegendo os Recursos Naturais em Tempos de Crise’’
com objectivo de assegurar os postos de trabalho dos fiscais e pessoal essencial para apoiar a fiscalização nas áreas de conservação
durante a pandemia da COVID-19.
Este fundo providencia apoio directo para os custos salariais, despesas operacionais e material de prevenção contra a COVID-19 para as
Áreas de Conservação sob gestão pública e privada em Moçambique.
Áreas Beneficiárias do BIO-Fundo de Emergência
Sector Privado
Salários: 100% dos salários de todos fiscais e pessoal de apoio
Custos operacionais: taxa de concessão, ração, combustível, manutenção e comunicação
Outras actividades: pagamento de trabalhos comunitários (abertura e manutenção das vias de
acesso)
Período: 12 meses (Julho 2020-Junho 2021)
Sector Público
Salários: 100% dos salários de todos fiscais e pessoal de apoio
Custos operacionais: ração e combustível, pagamento de material de prevenção contra COVID-19 e
uniformes para os fiscais
Outras actividades: pagamentos de trabalhos comunitários ( meios circulantes, abertura e manutenção
das vias de acesso)
Período: 12 meses (Outubro 2020 –Setembro 2021)

LEGENDA
Áreas de Gestão Pública
Áreas de Gestão Privada
Áreas Comunitárias

Impacto do Programa

12 695 911 ha de biodiversidade protegida
24 Áreas de Conservação 11 Públicas, 11 Privadas e 2 Comunitárias
61% da área total protegida no território nacional
958 fiscais apoiados (dos quais, 528 com salários completos)
30 869 horas-homem/patrulha por mês nas áreas privadas
+125 Milhões Mtn a serem desembolsados

Agradecimento dos fiscais de Dombawera
(área sob gestão privada) ao apoio prestado pela
BIOFUND.
Fonte: Grant Taylor

Doadores

Agradecimento dos fiscais de Mahimba
(área sob gestão privada) ao apoio prestado pela
BIOFUND.
Fonte: Grant Taylor

Parceiros

BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para mais informações, visite o nosso website:
www.biofund.org.mz

