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ANEXO	1	-	PLANO	DE	ACÇÃO	–	PRODUTOS	FLORESTAIS	NAO	MADEIREIROS	–	Programa	Nacional	de	Florestas	

	
INTERVENÇÃO	ESTRATÉGICA		1	-	PARA	A	VALORIZAÇÃO	DOS	PFNM	e	CRIACAO	DE	QUADRO	LEGAL	FAVORÁVEL	
	
Objectivo	específico	nr	1	-	Criação	de	um	quadro	legal	conducente	à	valorização	e	uso	sustentável		dos	PFNM	
		

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	1.1	-	revisão	do	quadro	legal		relativo	
ao	PFNM	e	orientação	do	mesmo	ao	uso	
sustentavel	dos	recursos	

quadro	legal	conducente	ao	
desenvolvimento	de	PFNM	

		

Ind.	1.1/a-	PFNM	presentes	nas	
políticas	e	legislação	aplicável;			

PFNM	não	são	
mencionados	na	
política	de	1997	

		

Tarefa	1.1.1	Revisão	das	regras	e	regulações	
existentes	e	adversas	ao	desenvolvimento	dos	
PFNM	

	Ind.	1.1/b	-	participação	activa	dos	
actores	dos	PFNM	nos	fóruns	de	
decisão	na	área	florestal	

Tarefa	1.1.2	Proposta	de	revisão	e	
harmonização	de	legislação	para	fomento	de	
micro-empresas	de	PFNM	

		

Tarefa	1.1.3		Identificar	as	causas	da	fraca	
participação	da	industria	de	PFNM	e	facilitar	a	
participação	das	organizações	locais,	associações	
de	produtores	e	empresas	de	PFNM	nos	forum	
de	decisão	

		

Tarefa	1.1.4		Elaborar	guião	sobre	legislação	
aplicada	ao	desenvolvimento	de	cadeias	de	valor	
de	PFNM	
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	 	 	 	 	 	Objectivo	específico	nr	2.	-	Valorização	económica	dos	PFNM	
		

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	2.1	-	Valorização	dos	PFNM	

Contribuição	financeira	dos	
PFNM	à	economia	nacional	

avaliada	e	divulgada	

		

Ind	2.1/a	-	Valorização	económica	
dos	PFNM			

s/dados	

		

Tarefa	2.1.1	Identificação	e	contabilização	da	
contribuição	dos	PFNM	ao	sistema	nacional	de	
contas	

Ind	2.1./b	Um	mapa	de	PFNMs	com	
dados	e	informação	de	pelo	menos	
30	comunidades	

Tarefa	2.1.2	Fazer	o	mapeamento-	banco	de	
dados	dos	PFNM	do	país,	em	especial	dos	
considerados	prioritários	e	com	procura	no	
mercado	

Ind	2.1/c	-	pelo	menos	5	empresas	
registadas	e/ou	certificadas	a	
comercializar	os	PFNM's	

Tarefa	2.1.3	Inclusão	de	PFNM	no	sistema	de	
informação	florestal,	cobrindo	os	inventários	dos	
recursos,	produção,	processamento	e	
comercialização	

Ind	2.1/d	-	Actas	de	encontros	de	
sensibilização	

Tarefa	2.1.4	Campanha	de	divulgação	da	
importância	dos	PFNM	

		

Tarefa	2.1.5	Introdução	de	módulos	nos	
currículos	escolares	sobre	a	conservação,	gestão	
sustentável	e	utilização	de	PFNM	

		

Tarefa	2.1.6	incentivar	a	participação	de	actores	
ligados	aos	PFNM	nos	foruns	de	decisão.	
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Objectivo	específico	nr	3.	-	Promover	o	conhecimento	dos	PFNM		

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	3.1	-	Inventariação,	cadastro	e	
ordenamento	territorial	considerando	os	
principais	PFNM	

	inventários	e	Planos	de	
maneio	incluem	PFNM	

		

Ind	3.1/a	-		Realizados	inventários	
de	PFNM	e	planos	de	maneio	

inventário	e	
cadastro	de	
PFNM;	

Conhecimento	
local	não	

registado	(	oral)	

Planos	de	
maneio	
das	

concessõe
s	

florestais	

Tarefa	3.1.1	Inventário	dos	principais	PFNM	e	
análise	da	vulnerabilidade	à	utilização	comercial	

Ind	3.1/b		-Ordenamento	territorial	
e	PFNM	

Tarefa	3.1.2	Realizar	consultas	locais	
consolidadas	a	níveis	provinciais	e	nacional	(	
envolvendo	pessoas	anciãs	e	com	conhecimento	
local)	

Ind	3.1/c	-	cadastro	do	
conhecimento	etno-botância	e	
faunístico	no	país	

Tarefa	3.1.3	Incorporação	dos	PFNM	nos	planos	
de	maneio	estratégicos	nacionais	e	provinciais	e	
planos	de	ordenamento	territorial	

Ind	3.1/e	-	relatórios	e	anexos	de	
consultas	sobre	PFNM	

Tarefa	3.1.4	Documentação	e	preservação	do	
conhecimento	tradicional	relativo	aos	PFNM	

	
	

	
	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	3.2	-	Estudos	e	pesquisa	aplicada	às	
cadeias	de	valor	dos	PFNM		e		promoção	de	troca	
de	experiências	 Melhoria	do	conhecimento	

sobre	os	PFNM	através	de	
pesquisa	aplicada	

		

ind	3.2/a.	Nr		especies	vulneráveis	
pela	comercialização	/uso	de	PFNM	

		 		

Tarefa	3.2.1	Pesquisa	aplicada	às	varias	etapas	
da	cadeia	de	valor	com	vista	à	optimização	da	
cadeia	e	redução	de	emissões	

Ind	3.2./b-	nro	de	estudos	e	
pesquisa	aplicada	realizada	
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Tarefa	3.2.2	Estudo	da	ecologia	e	biologia	das	
especies	sob	pressão	comercial	de	PFNM	para	
abastecimento	sustentável		

		

Tarefa	3.2.3	Zoneamento	e	micro-zoneamento	
para	áreas	de	interesse	de	conservação	e	
utilização	dos	PFNM	

		

Tarefa	3.2.4	Estudo	de	sistemas	de	maneio		 		

Tarefa	3.2.5	Estudos	de	mercado	 		
Tarefa	3.2.6	Estudos	para	melhoria	da	
qualidade	e	aumento	da	competitividade	dos	
PFNM	de	Moçambique	

		

Tarefa	3.2.7	Identificar	centros	de	excelência	e	
redes	regionais	de	PFNM	troca	de	experiencias,	
informação	e	transferência	de	tecnologia	

		

	
	

	 	 	 		
INTERVENÇÃO	ESTRATÉGICA		2	-	PARA	A		PROMOÇAO	DO	USO	SUSTENTÁVEL	DOS	PFNM	

		
Objectivo	específico	nr	4.	-	Promover	o	uso	sustentavel	dos	PFNM	e	cadeias	de	valor	com	baixas	emissões	de	carbono	

	 	 	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	4.1	-	Promover	boas	práticas	de	
colheita	e	maneio	florestal		para		PFNM.	

Eliminação/redução	de	
prática	e	regras	locais	

nefastas		à	sustentabilidade	
dos	PFNM	e	ecossistemas	

florestais	

		

ind	4.1/a	praticas	extrativas	
nefastas	aos	ecosisitemas	florestais	e	
plantas	alvo	identificadas;	

		 		

Tarefa	4.1.1		Rever	e	identificar	as	regras	e	
normas	de	uso	existentes		que	possuem	impactos	
adversos	nos	PFNM	e		na	floresta	
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Tarefa	4.1.2	Promover	a	domesticação	das	
espécies	de	PFNM	e	a	sua	integração	nos	
sistemas	agro-silviculturais	

Ind	4.1/b	-	%	de	uso	de	praticas	
nefastas		

Tarefa	4.1.3	Promover	a	adopção	de	
tratamentos	adequados:	capinas,	proteccao	de	
fogo,	maneio	de	rebentos,	incentivo	da	
regeneração,	etc	em	áreas	de	colheita	de	PFNM	

ind	4.1/c	-	Nr	de	plantas	e	área	
plantada	com	espécies	alvo	para	
colheita	de	PFNM	

Tarefa	4.1.4	Mobilização	e	encontros	de	
consciencialização/capacitação		da	comunidade	
para	implementação	do	plano	de	maneio	dos	
PFNM	

Ind	4.1/d	-	actas	de	encontros	de	
sensiblização	e	capacitação	

	 	
	

	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	4.2	-	Fomentar	a	inventariação,		
extracção	sustentavel,	aplicação	de	tratamentos	
silviculturais	dos	PFNM	e	certificação	

Extracção	/exploração	
sustentável	dos	PFNM	

		

Ind	4.2/	a		Manual	de	tratamentos	
silviculturais	e	regras	de	maneio	
para	as	principais	cadeias	de	valor	de	
PFNM	

		 		

Tarefa	4.2.1	Promover	os	inventários	e	
extracção	sustentável	dos	recursos	florestais	não	
madeireiros	a	nivel	das	comunidades	

Ind	4.2/b	-	manual	de	inventário	de	
Recursos	florestais	não	madeireiros	

Tarefa	4.2.3	Elaborar	manuais	para	tratamentos	
silvivulturais	e	maneio	de	povoamentos	para	
PFNM	

Ind	4.2/c	-	produtos		florestais	não	
madeireiros	com	selo	de	qualidade	e	
certificação	

Tarefa	4.1.3	Elaboração	de	manuais	de	
inventariação	local	de	recursos	florestais	nao	
madeireiros	 		
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Tarefa	4.2.4		Elaborar	proposta	de	mecanismos	
de	incentivo	à	certificação	de	PFNM	localmente	
extraídos	 		

	
	

	 	 	 	
	

	
	 	 	 	INTERVENÇÃO	ESTRATÉGICA	3	-	PARA	A	PROMOÇÃO	DE	PARCERIAS	NO	DESENVOLVIMENTO	DAS	CADEIAS	DE	VALOR		DOS	PFNM		COM	BAIXAS	

EMISSÕES	DE	CO2	E	ENVOLVIMENTO	DAS	MULHERES	
	

Objectivo	específico	nr	5	-	Reforçar	a	participação	das	comunidades	nas	cadeias	de	valor	dos	PFNM		(	igual	ao	das	comunidades)	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

	Actividade	5.1	Criação	e	fortalecimento	das	
associações	de	produtores	de	produtos	florestais	
madeireiros	e	não	madeireiros		

Nr	de	grupos	de	interesse	e	
volume	de	negócios	com	base	

em	PFNM	

		

Ind	4.1/a	-	Nr	de	associações	de	
produtores/produtos	criadas																											

2000	comités	de	
gestão		 		

Tarefa	5.1.1	Elaborar	proposta		de	
procedimentos	para	criação	de	associações	de	
produtores	florestais	

Ind	5.1/b	-	Nr	de	associações	
fortalecidas;																														 		 		

Tarefa	5.1.2	Identificar	áreas	com	potencial	e	
interesse		em	associação	

Ind	5.1/c	-	%	de	associações	
operacionais	 		 		

Tarefa	5.1.3	Mobilização	dos	produtores	
Ind	5.1	/d	-	numero	de	formações	e	
nr	de	pessoas	capacitadas	 		 		

Tarefa	5.1.4	Elaboração	participativa	de	roteiro	
de	trabalho	com	produtores	 		 		 		
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Tarefa	5.1.5	Elaboração,	discussão	e	aprovação	
de	estatuto	da	associação	e	plano	de	trabalho	 		 		 		
Tarefa	5.1.6	Levantamento	de	necessidades	de	
treinamento	e	capacitação	dos	produtores	e	
corpo	directivo	da	associação	 		 		 		
Tarefa	5.1.7	Elaboração	de	programa	de	
treinamento	 		 		 		
Tarefa	5.1.8	Capacitação	e	acompanhamento	da	
associação		para	cumprimento	do	plano	de	
trabalho-	Assistência	técnica		 		 		 		

	
	

	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	5.2	Monitoriar,	acompanhar	e	
capacitar	as	associações	

Monitoria	das	associações	
realizada		

		
		

		
		
		

ind	5.2/a	-	nr	de	acções	monitoradas	
		
		
		

		
		
		

Tarefa	5.2.1		desenhar	e	preparar	programa	de	
capacitação	e	monitoria	das	associacoes	e	
produtores	 Ind	5.2/b	-	%	de	constatações	

resultantes	da	monitoria	
		

Tarefa	5.2.2	implementar	monitoria	e	
capacitacao	

	 	 	 	
	 	

Objectivo	específico	nr	6	-	Criar	um	ambiente	favorável	à	criação	de	negócio,	justos,	transparantes	e	sustentáveis		com	base	nos	PFNMs.		
	
		

	 	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	 6.1	 -Melhorar	 e	 apoiar	 as	 cadeias	
de	 valor	 existentes	 dos	 PFNM	 e	 identificar	
novas	oportunidades	de	negócios	

cadeias	de	valor	de	PFNM	
melhoram	o	rendimento	das	
famílias,	sobretudo	das	

mulheres	

		
		
		
		

			
	ind	6.1/a	Mercados	de	PFNM	
identificados	
ind	6.1/b	-	identificados	os	aspectos	

	Mel,	fruteiras	(	
mafurra,	canhu	e	
malambe)	e	
plantas	 		
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tarefa	6.1.1	Identificação	de	mercados/procura	
de	PFNM	adequados	a	cada	comunidade,	às	
mulheres	e	recurso	florestal		da	área	

		
		
		
		

principais	de	melhoria	das	cadeias	
de	valor	existentes	
Ind	6.1/c	-	Tecnologias	de	
processamento	local	disseminadas	
Ind	6.1/d	-	redução	de	barreiras	no	
desenvolv.	de	negocio	dos	PFNM	
ind	6.1/e	-	nr	de	pessoas	
capacitadas	
Ind	6.1/f	-	nr	de	mulheres	
capacitadas	e	envolvidas	nas	Cadeias	
de	valor			
		

medicinais	são	
mais	comuns	
		
		
		
		
		
		

		

tarefa	6.1.2	Analise	das	cadeias	de	valor	
existentes	e	identificação	de	potencial	para	
redução	de	emissões/desperdícios	 		

Tarefa	6.1.3	Promover	a	adição	de	valor	a	nível	
local	e	previligiar	o	envolvimento	das	mulheres	 		

Tarefa	6.1.4	Promover	oportunidades	de	
geração	de	rendimento	orientadas	a	serviços	(	
eco-turismo)	e	industrias	locais	de	PFNM	 		
Tarefa	6.1.5	Identificar	as		necessidades	de	
capacitação	e	previligiar	a	capacitação	das	
mulheres	nas		cadeias	de	valor	 		

Tarefa	6.1.6	Criação	de	sinergias	entre	as	
diversas	cadeias	de	valor	de	PFNM.	

		
		

Tarefa	6.1.7	Revisão	da	pauta	aduaneira	dos	
produtos	envolvidos	nas	cadeias	de	valor	dos	
PFNM	e		redução	de	barreiras	ao	negócio	

	
	

	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	6.2	-	Identificar	novas	
oportunidades	de	negócios	baseados	nos	
PFNM	

	aumentadas	as	
oportunidades	de	negocios	

baseados	em	PFNM		 		

ind	6.2/a	-	nr	de	cadeias	de	valor	e	
sub-produtos	identificados	
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Tarefa	6.2.1	viagens	de	estudo	e	trocas	de	
experiência	

Tarefa	6.2.2		identificação	de	opotunidades	de	
negócio	e	existência	de	tecnologia		

	
	

	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	

Actividade	6.3	-Promover	o	processamento	a	
nível	local	e	acesso	a	crédito	

Processamento	local	(	pelo	
menos	o	primário)		e	
estabelecidas	parcerias	
comunidades-privados	

		

			

		

		

Tarefa	6.3.1	Favorecer	a	criação	de	capacidades	
para	processamento	de	PFNM	a	nivel	local	

ind	6.3/	a-	Acesso	a	credito	e	
tecnologias	de	processamento	

Tarefa	6.3.2	Formação	dos	técnicos	do	SDAE	
para	acompanhamento	de	parcerias	
comunidades-sector	privado	e	analise	de	
mercado	e	cadeias	de	valor	de	PFNM	

ind	6.3b	-	formação	e	capacitação	de	
técnicos	e	comunidades		na	analise	
das	cadeias	de	valor	e	mercados	

Tarefa	6.3.3	Criar	mecanismos	de	comunicação	
entre	produtores	e	mercados	para	favorecer	
acesso	ao	mercado	e	negociação	de	preços	

ind	6.3/c	-	nr	de	produtos	no	
mercado	

Tarefa	6.3.4		Promover	acesso	a	créditos	pelas	
comunidades	para	implementação	de	pequenos	
negócios	de	PFNM	em	parcerias	ou	não.	

Ind	6.3/d	-	%	dos	produtos	com	
mercado	

		 		
	 	 	 	

Actividades	/tarefas	 Resultados	 Orçamento	
Indicadores	verificáveis	de	

resultados	

Nível	de	
referência	
(2018)	

Fonte	das	
Ref.	
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Actividade	6.4-		incentivar	a	partilha	de	
benefícios	e	o	estabelecimento	de	parcerias	
privado	-comunidade	 parcerias	e	benefícios	

derivados	dos	negócios	
efectuados	com	base	em	

PFNM's,		partilhados	com	as	
comunidades	locais		

		

ind	6.4/a	-	nr	de	contratos	juridicos	
firmados,	partilhados	e	monitorados	

		 		

Tarefa	6.4.1	Promover	a	partilha	justa	de	
beneficios	e	valorização	do	conhecimento	
tradicional	

ind	6.4/b	-	%	de	canalização	de	
receitas	e	lucros	às	comunidades	
locais	

Tarefa	6.4.2	Promover	parcerias	entre	sector	
privado	e	comunidades	criando	facilidades	para	
pequenos	negócios	de	PFNM	e	
empreendedorismo	na	comunidade	

ind	6.4/c	-	nr	e	tipo	de	infra-
estruturas	melhoradas	e	serviços	
diversificados	

	


