
                                                                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 

Apoio às áreas de conservação e preservação dos elefantes em 
Moçambique 
 

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) e a Fundação 

para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) irão receber da Agência 

Francesa para o Desenvolvimento (AFD) um financiamento no valor de seis milhões 

de euros, destinados a actividades de fortalecimento e gestão de áreas protegidas e 

protecção da vida selvagem, especialmente dos elefantes em Moçambique. 

 

Com efeito, Sua Excelência, Celso Ismael Correia, Ministro da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, irá presidir, no dia 09 de Março de 2017, uma sessão de 

apresentação deste apoio. O evento contará igualmente com a presença de Sua 

Excelência, Bruno Clerc, Embaixador da França em Moçambique, Senhora Marta 

Stein-Sochas, Directora Regional da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 

em Joanesburgo e Senhor Luís Bernardo Honwana, Director Executivo da BIOFUND. 

 

Com a doação, o apoio financeiro da França desde 2005 aos esforços de 

Moçambique na consolidação das suas áreas de conservação passa para 31,5 

milhões de euros. 

 

Com uma duração de quatro anos, o apoio irá contribuir para melhorar a eficácia 

dos serviços de vigilância no Parque Nacional do Limpopo e na Reserva Nacional de 

Niassa que se encontram entre as áreas mais afectadas pela caça furtiva comercial.  

 

Este financiamento irá também contribuir para reforçar os meios de comunicação, 

de fiscalização e de acompanhamento da Administração Nacional de Áreas de 

Conservação (ANAC) a nível central, através de actividades como o censo nacional 

dos elefantes. 

 

Uma outra componente inclui o apoio à operacionalização da BIOFUND, cujo 

objectivo é cobrir, com complemento do orçamento do Estado, os custos 

operacionais das áreas de conservação por forma a assegurar a sustentabilidade 

dos esforços de conservação no país.  

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

09 de Março de 2017 



                                                                                                                                  

Refira-se que este apoio à Republica de Moçambique enquadra-se 

nas prioridades do Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 e em especial com a 

prioridade dada à garantia da gestão sustentável e transparente dos recursos 

naturais e do ambiente.  

 

Neste âmbito, temos a honra de solicitar os bons ofícios do vosso órgão de 

comunicação social para a cobertura do evento agendado para as 16h30 do dia 09 

de Março de 2017, na Sala Chanfuta do Montebelo Indy Congress Hotel, cidade de 

Maputo. 

 

Para mais informações contacte-se: 

 

Nilza Chipe – MITADER – 823 911 040 - nilza.chipe.nc@gmail.com 

Elias Matsinhe – MITADER - 843 639 209 - eliasmats@gmail.com  
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