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Anexo 1 – Plano de acções de Maneio comunitário de Recursos Florestais – Programa Nacional de Florestas
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Actividades /tarefas
Actividade 1.1 - Institucionalização das OCB's e adequação do quadro legal
e procedimentos
Tarefa 1.1.1 Elaborar proposta de procedimentos e mecanismos de
legalização das OCB's
Tarefa 1.1.2 Elaborar proposta de mecanismo de sustentabilidade financeira
das OCB's
Tarefa 1.1.3 Elaborar estatuto-tipo das OCB's
Tarefa 1.1.4 Testar e validar procedimentos segundo indicadores de boa
governação local
Tarefa 1.1.5 Elaborar guiões da OCB's e manuais de treinamento em
linguagem simples e clara
Tarefa 1.1.6 Divulgação dos procedimentos e cursos
Actividade 1.2 - Rever mecanismo de consulta e auscultação, negociação e
responsabilidade social com as comunidades locais;
Tarefa 1.2.1 Identificação de problemas e lacunas do actual mecanismo de
consulta
Tarefa 1.2.2 Quantificação do nível de cumprimento das consultas públicas nível de referencia
Tarefa 1.2.3 Identificação de tecnologia de registo de consulta
Tarefa 1.2.4 elaboração de proposta de mecanismo de consulta e de
responsabilidade social
Tarefa 1.2.5 Teste piloto ( custos e tempos).
Tarefa 1.2.6 Elaboração de guiões /manuais

Resultados

OCB's reconhecidas
no quadro legal e
consideradas
representativas da
comunidade;

Mecanismo de
auscultação para
obtenção de FPIC free prior informed
consent, validado e
eficiente;

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados

Ind. 1.1/a- Procedimento de
formação, registo e
legalização das OCB's
aprovado por decreto;
Ind1.1/b - Nr de OCb's
estabelecidos e reconhecidos
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Nível de
referência
(2018)

Aprox. 2000
comités de
gestão
formados.

Ind 1.2/a –modelo de
consulta uniformizado
Ind 1.2 /b - Nr de actas de
consultas e respectivo
registos;

s
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Objectivo específico nr 1 - Fortalecimento das OCB's e seu quadro institucional e legal

s

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 1 - PARA FORTALECIMENTO DAS OCB's E SEU QUADRO INSTITUCIONAL E LEGAL

s/data ( tarefa
1.2.2)

re

Fonte das
Ref.
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Tarefa 1.2.7 Validação da proposta - workshops
Tarefa 1.2.8 Enquadramento legal do mecanismo de consulta e
responsabilidade social
Tarefa 1.2.9 Capacitação de comunidades e OSC's sobre mecanismo de
consulta e responsabilidade social
Actividade 1.3 Criação e fortalecimento das associações de produtores de
produtos florestais madeireiros e não madeireiros
Tarefa 1.3.1 Elaborar proposta de procedimentos para criação de
associações de produtores florestais
Tarefa 1.3.2 Identificar áreas com potencial e interesse em associação
Tarefa 1.3.3 Mobilização dos produtores
Tarefa 1.3.4 Elaboração participativa de roteiro de trabalho com produtores
Tarefa 1.3.5 Elaboração, discussão e aprovação de estatuto da associação e
plano de trabalho
Tarefa 1.3.6 Levantamento de necessidades de treinamento e capacitação
dos produtores e corpo directivo da associação
Tarefa 1.3.7 Elaboração de programa de treinamento
Tarefa 1.3.8 Capacitação e acompanhamento da associação para
cumprimento do plano de trabalho- Assistência técnica

Ind 1.3/a - Nr de associações
de produtores/produtos
estabelecidos;
Produtores florestais
( carvão, madeira,
PFNM) organizados
em associações

Ind1.3/b- Acordo de parceria
e participação em
feiras/mercados
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2000 comités
de gestão e <
5 associações
de produtores
de carvão;

Objectivo específico nr 2 - Melhorar o conhecimento sobre as comunidades e construir o seu cadastro

Actividades /tarefas
Actividade 2.1 - Criar, manter e actualizar cadastro das OCB's e
comunidades em áreas florestais
Tarefa 2.1.1 Idealização de banco de dados e levantamento dos dados
relativos às Comunidades e OCB's;
Tarefa 2.1.2 Validação e aprovação do banco de dados e sistema de
informação;
Tarefa 2.1.3 Elaboração de manuais e capacitação para colecta de

Resultados

Cadastro das
comunidades e OCB's
efectuado e
actualizado

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados

Ind. 2.1/a - banco de dados
estabelecido, operacional e
actualizado

Nível de
referência
(2018)
Aprox. 2000
comités de
gestão
formados.
Informação
dispersa e
imprecisa

Fonte das
Ref.

V
Conferênci
a Nacional
de MCRN
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informação
Tarefa 2.1.4 Actualização de banco de dados;
Actividade 2.2 - Capacitação dos stakeholders ( sistema de informação
florestal) para actualização do cadastro comunitário
Tarefa 2.2.1 identificação de pontos focais para a gestão e actualização do
cadastro
Tarefa 2.2.2 Treinamento e capacitação dos pontos focais na recolha de
informação, actualização, análise e relatório

Unidade de maneio
comunitário em cada
provincia capacitada
para actualizar
cadastro das
comunidades

Actividade 2.3 Promover actividades de registo civil e notariado nas
comunidades
Tarefa 2.3.1 Levantamento das necessidades de registo;
Tarefa 2.3.2 Actividades de sensibilização para registo notarial
Tarefa 2.3.3 Coordenação com as entidades de tutela e implementação

Actividade 2.4 - Publicação e acesso ao público do relatório anual
Tarefa 2.3.1 - Selecção da informação relevante ao público
Tarefa 2.3.2 - Formatação do relatório anual
Tarefa 2.3.3 - Análise e avaliação da coerência, precisão e melhoria regular
do relatório anual

Ind 2.2/a - Banco de dados
estabelecido e funcional;
Ind 2.2/b – pelo menos 80%
de actores fornecem dados
do MCRN;

ind 2.3 - Nr de residentes
identificados e registados

Relatório situação
anual de acesso ao
público

Não existe

N. existe. Mas
grande parte
dos membros
das
comunidades
não tem
documentos
pessoais.
Não existe

Ind 2.4 – número de
relatórios publicados e
partilhados a nível local e
provincial

Objectivo específico nr 3 - Promover a assistência técnica florestal às comunidades e operadores florestais, facilitando o acesso ao conhecimento,
informação e tecnologia

Actividades /tarefas

Resultados

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados

Nível de
referência
(2018)

Fonte das
Ref.
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Actividade 3.1 - Elaborar proposta de assessoria técnica às
comunidades e operadores, incluindo viabilidade económica da
mesma
Tarefa 3.1.1 Analisar ( FOFA) o actual programa de extensão agrária no
país e sua aplicabilidade na área florestal
Tarefa 3.1.2 Avaliar as diferentes opções de assessoria técnica:
provedores de serviços, extensão;
Tarefa 3.1.3 Elaborar proposta de sistema de assessoria técnica/social
às comunidades e operadores;
Tarefa 3.1.4 Elaborar programas de capacitação e assistência técnica;
Tarefa 3.1.5 Validação e debate da proposta;
Actividade 3.2 - Elaborar manuais e material de apoio à capacitação
Tarefa 3.2.1 Identificação as principais lacunas ( áreas e temas de
formação)
Tarefa 3.2.2 Selecionar os métodos e materiais adequados para as
formações
Tarefa 3.2.3 Elaborar manuais e guiões práticos, posters e cartazes de
sensibilização
Actividade 3.3 - Implementar programa de capacitação, sensibilização e
assessoria técnica
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Ind 3.1 - sistema de extensão
florestal desenhado e
aprovado;

Elaborada proposta
de extensão florestal

Elaborado programa
e material de
capacitação

Ind 3.2 - Preparado programa
de capacitação

cursos de
capacitação

Ind. 3.3 Nro de cursos e
capacitações efectuadas

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 2 - PARA PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS
Objectivo Específico nr. 4 - Promover a delimitação e zoneamento e gestão participativa do território
Actividades /tarefas
Actividade 4.1 - Promover a criação, delimitação e mapeamento de
concessões florestais comunitárias
Tarefa 4.1.1 Identificação de áreas com potencial para florestas
comunitárias (madeira,carvão, PFNM). Identificação dos factores de
selecção
Tarefa 4.1.2 Mobilização e consciencialização da comunidade

Resultados
Criação de áreas de
maneio comunitário
em parceria com
operadores de licença
simples.

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis
de resultados
Ind 4.1/a - Nr de
contratos de concessões
comunitária celebrados;
Ind 4.1/b- Nr de
hectares sob gestão

Nível de referência
(2018)

Fonte das
Ref.

427 delimitações
comunitárias
correspondentes a
3.428.529
hectares de terra;

Trindade, J.
C. &
Salomão A.
( 2017).
Avaliação da
governação
de terras em
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Tarefa 4.1.3 Representação da comunidade - OCB
Tarefa 4.1.4 identificação de conflictos ( homem/animal) e zonas de
uso
Tarefa 4.1.5 Elaboração participativa de zoneamento e regras de uso e
acesso das diferentes zonas
Actividade 4.2 Fortalecer as lideranças comunitárias
Tarefa 4.2.1 Programas de formação e capacitação dos líderes
comunitários;
Tarefa 4.2.2 Efectuar troca de experiências e viagens de estudo entre
líderes comunitários;
Actividade 4.3 Criar, fortalecer e mapear os comités de gestão dos
recursos florestais e faunísticos;
Tarefa 4.3.1 Sensibilização e informação comunitária ;
Tarefa 4.3.2 Criação do comité
Tarefa 4.3.3 Registo de comité
Actividade 4.4 Criar concessões comunitárias
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comunitária;

Criadas capacidades
dos líderes para
gestão eficiente dos
RN’s

Ind 4.2 Nro de líderes
comunitários
capacitados

Criados e fortalecidos
os comités

Ind 4.3 pelo menos 5000
comités estabelecidos

Concessões florestais
criadas e funcionais

Ind. 4.4 - Nr de
concessões e área
abrangida

Moçambique
2015/2016 –
relatório
final

Objectivo Específico nr. 5 - Promover a formulação participativa do plano de maneio e exploração dos recursos
Actividades /tarefas
Actividade 5.1 - Apoiar a elaboração de planos de maneio, de
exploração e de negócios nas áreas com potencial para MCRN
Tarefa 5.1.1 Mobilização e preparação da comunidade ( teatro, peer
story)
Tarefa 5.1.2 Mapeamento, diagnóstico rápido rural, inventário e
levantamento dos principais PFNM
Tarefa 5.1.3 Análise dos resultados e das regras/restrições de uso e
acesso

Resultados
Elaborados planos de
maneio, zoneamento
e planos de
exploração
participativos

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados
Ind 5.1/a - nr de planos de
maneio participativos,
zoneamento e planos de
exploração elaborados;
Ind 5.1/b - Grau de
cumprimento dos planos;

Nível de
referência
(2018)

Fonte das
Ref.
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Tarefa 5.1.4 identificação de grupos de interesse e potencial existente
( recurso/ humano, infra-estruturas)
Tarefa 5.1.5 identificação preliminar de parcerias potenciais e
interessados com sector privado
Tarefa 5.1.6 Elaboração participativa de regras de maneio e uso do
recursos - plano estratégico e de exploração
Tarefa 5.1.7 Elaboração de planos de exploração para grupos de
interesse/usuários
Tarefa 5.1.8 Divulgação dos planos
Tarefa 5.1.9 Capacitação para elaboração de planos de maneio,
exploração e de negócios - análise de mercado e desenvolvimento
Actividade 5.2 Capacitar as comunidades em diversas matérias
incluindo o empreendedorismo
Tarefa 5.2.1 levantamento de necessidades de capacitação ( botton-up
approach)
Tarefa 5.2.2 elaboração de programa de capacitação e material didático
Tarefa 5.2.3 implementação de programa de capacitação
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Ind. 5.2 Nr. membros das
comunidades capacitados

Comunidades
capacitadas em
diversas matérias

Objectivo Específico nr. 6 - Promover a fiscalização comunitária e combate ao corte/ extração ilegal e insustentável
Actividades /tarefas
Actividade 6.1 -Melhorar o sistema de monitoria e fiscalização
comunitária em áreas florestais
Tarefa 6.1.1 Identificação de lacunas e problemas do actual sistema de
monitoria
Tarefa 6.1.2 Proposta de tecnologia apropriada e sistema de fiscalização
Tarefa 6.1.3 Proposta de sistema de monitoria e registo e ligação com
fiscalização governamental
Tarefa 6.1.4 Elaboração de manuais de fiscalização
Tarefa 6.1.5 Validação em áreas piloto
Tarefa 6.1.6 Enquadramento legal da fiscalização comunitária
Tarefa 6.1.7 Formação de fiscais comunitários

Resultados
Sistema de monitoria
comunitário
adaptado à realidade
local ( sansões
graduais, denúncias,
registo e
comparticipação)
aprovado e em
implementação

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados
Ind 6.1/a - Número de
agentes comunitários;
Ind 6.1/b - Registo de corte
ilegal em áreas comunitárias

Nível de
referência
(2018)

Fonte das
Ref.
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Tarefa 6.1.8 Monitoria do sistema de fiscalização comunitária

Actividade 6.2 – Criar um sistema de informação dentro e entre
comunidades
Tarefa 6.2.1 Capacitação das comunidades para o uso de tecnologia de
monitoramento e fiscalização local dos recursos;
Tarefa 6.2.2 Equipar os fiscais comunitários
Actividade 6.3 - Estudar o envolvimento das comunidades no abate
ilegal e elaborar proposta de eliminação
Tarefa 6.3.1 Levantamento das principais causas ( drivers) do corte
ilegal de madeira, cadeia de envolvimento, impactos
Tarefa 6.3.2 Elaboração de proposta para eliminação do abate ilegal de
forma participativa com as comunidades da área de estudo
Tarefa 6.3.3 Apresentação de proposta a governo e aspectos de
adequação do quadro político/legal/institucional e possibilidade de
multiplicação
Tarefa 6.3.4 Sistema de combate de abate ilegal institucionalizado
Tarefa 6.3.5 Monitoria de abate ilegal -nível local e nacional

Ind 6.2 – nr de denúncias
efectuadas com base em
monitoria local;

Tecnologia de
monitoramento local
utilizada

Ind 6.3 - Registo de corte
ilegal em áreas comunitárias
Identificadas e
eliminadas as causas
conducentes ao corte
ilegal a nivel local

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 4 - PARA PROMOÇÃO DE INICIATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDIMENTO E CANALIZAÇÃO DE
BENEFÍCIOS

Objectivo Específico nr. 7 - Melhorar os mecanismos de canalização de benefícios às comunidades comprometidas nos esforços de
maneio sustentavel
Actividades /tarefas

Resultados

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados

Nível de
referência
(2018)

Fonte das
Ref.
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Actividade 7.1 Rever e adequar os mecanismos de canalização de
benefícios às comunidades de acordo com os resultados alcançados
Tarefa 7.1.1 Identificar sistemas de compensações utilizados a nível
internacional e nacional ;
Tarefa 7.1.2 Descrever os processos actuais e efectuar o levantamento
das principais lacunas e problemas dos sistemas nacionais;
Tarefa 7.1.3 Elaborar proposta de canalização de beneficios apropriada
à realidade local e com base em resultados e respectivo sistema de
monitoria da canalização;
Tarefa 7.1.4 Implementação piloto da proposta;
Tarefa 7.1.5 Validação da proposta em workshop e identificação de
lacunas no quadro politico/legal/institucional;
Tarefa 7.1.6 Aprovação da proposta e incorporação no quadro legal;
Tarefa 7.1.7 Elaborações de guiões e manuais;
Tarefa 7.1.8 Cursos de capacitação;
Tarefa 7.1.9 Monitoria da canalização de benefícios
Actividade 7.2 Diversificar compensações por serviços ambientais e
promover canalização de beneficios às comunidades gestoras dos
ecossistemas
Tarefa 7.2.1 Identificação de potenciais e principais serviços ambientais
em áreas de gestão comunitária;
Tarefa 7.2.2 Elaboração de proposta de sistema de quantificação e
monitoria dos serviçoa ambientais identificados;
Tarefa 7.2.3 Teste e validação em áreas piloto;
Tarefa 7.2.4 Análise de resultados e potencial para replicação;
Tarefa 7.2.5 Incorporação no quadro legal/institucional -remoção de
barreiras legais
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ind 7.1 - % e valor total de
benefícios canalizados /ano/
comunidade/província;
40% do valor
dos 20%
transferido
para as
comunidades (
até fev 2018)

Mecanismo de
canalizacão de
benefícios eficaz e
transparente,

V
conferência
de MCRN

Ind. 7.2 - Quantidade de
compensação por serviços
ambientais
(USD/ano/ha/serviço)

compensações por
conservação de
bidiversidade,
água,solo, redução
de emissões de
carbono

Experiência
piloto:
projecto de
nhambita

Objectivo Específico nr. 8 - Apoiar a construção de modelos de parceria comunidades-sector privado e comunidades-Estado na
conservação e uso sustentável dos recursos florestais
Actividades /tarefas

Resultados

Orçamento

Indicadores verificáveis de

Nível de

Fonte das
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(US$)
Actividade 8.1 Formular guião para estabelecimento de parcerias com
comunidades
Tarefa 8.1.1 Levantamento dos modelos de parceria ( outgrowers, jointventures, quotas, contractos…) e suas condições de aplicação.
Tarefa 8.1.2 Identificação das pré-condições para sucesso de parcerias
e riscos ( barreiras e pontes para parcerias).
Tarefa 8.1.3 Proposta para assegurar financiamento inicial dos custos
das parcerias, consultorias técnicas, assessoria legal.
Tarefa 8.1.4 Elaboração de guião para estabelecimento de parcerias.
Tarefa 8.1.5 Capacitação/mobilização dos actores-chaves em parcerias
Actividade 8.2 Estabelecer parcerias entre comunidades-sector
privado
Actividade 8.3 Formulação do sistema e método de monitoria de
parcerias
Tarefa 8.2.1 Proposta de sistema de Monitoria periódica de parcerias

Actividade 8.4 Avaliação periódica de parcerias
Tarefa 8.3.1 Implementação do sistema de monitoria
Tarefa 8.3.2 Seleção de parceria vencedora, divulgação e atribuição de
prémio
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resultados
Ind 8.1/a- Modelos de
parcerias e código de conduta
acordado;
Ind 8.1/b – quantidade de
canalização de benefícios;
Ind 8.1/c – Número de infraestruturas melhoradas e
serviços diversificados

Guião de diferentes
tipos de parcerias
elaborado, testado e
em implementação

referência
(2018)

Ref.

Não existe
guião nem
modelos

Ind. 8.2 – Pelo menos 4000
parcerias estabelecidas

Estabelecidas
parcerias com
benefícios mútuos
Aprovado sistema de
monitoria de
parcerias

Ind 8.3/a –nro de acções
monitoradas;
Ind 8.3/b - Grau de
implementação da monitoria
de parcerias
ind 8.4 – nr de Parcerias
avaliadas

Parcerias avaliadas e
sistema melhorado

Não existe
avaliação de
parcerias

Acordos
informais,
verbais são
comuns.
Promessas
não cumpridas

Objectivo Específico nr. 9 - Promover ambiente facilitador de actividades de geração de rendimento e pequenos negócios
familiares, grupos de produtores e comunitários
Actividades /tarefas
Resultados

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados

Nível de
referência

Fonte das
Ref.
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(2018)
Actividade 9.1 Melhorar o conhecimentos sobre os pequenos
negócios e actividades de geração de rendimento baseados nos
recursos florestais - madeireiros e não madeireiros
Tarefa 9.1.1 Estudo das principais cadeias de valor - Efectuar
levantamento dos principais pequenos negocios a nivel local com base
em produtos florestais, arranjos, limitações e problemas. Identificar
principais nós de estragulamento e propor acções de melhoria
Actividade 9.2 Melhorar as redes de suporte aos pequenos negócios
florestais e introduzir pacotes atrativos de suporte aos negócios
florestais
Tarefa 9.2.1 Elaborar proposta de sistema de fluxo de informação das
principais cadeias de valor e feiras de produtores
Tarefa 9.2.2 Facilitar associações para obter economia de escala,
criação de plataformas de actores chaves e redes de apoio e de fluxo de
informação
Tarefa 9.2.3 Desenvolver aplicações digitais simples e adequadas para a
ligação entre produtores e com os mercados;
Tarefa 9.2.4
Actividade 9.3 Identificar mecanismos de acesso a créditos ( microfinanciamento) e sistema de parcerias
Tarefa 9.3.1 Identificar as principais limitações dos produtores para
acesso ao crédito
Tarefa 9.3.2 Propor mecanismos apropriados de gestão local de crédito
Tarefa 9.3.3 Promover/facilitar o acesso a crédito para financiamento
de negócios florestais de pequena escala
Tarefa 9.3.4 Promover parcerias entre comunidades e sector privado

Ind 9.1 Cadeias de valor
descritas - analise de
oportunidades e ameaças
identificados os nós
de estrangulamento
para o
desenvolvimento de
pequenos negócios

cadeia de
valor do mel a
mais
conhecida
Ind 9.2/a _ nr de feiras
Ind 9.2/b – nr de portfólios

criadas rede de apoio
aos pequenos
produtores

sistema de crédito e
microcrédito
acessível ( taxas e
tempos)

Ind 9.3 /a- Quantidade de
crédito alocado e % de
reembolso
Ind 9.3/b – número de
instituições de micropoupança;
Ind 9.3/c - % de pessoas e/ou
instituições com acesso a
crédito bonificado;
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Actividade 9.4 Capacitação em desenvolvimento de negócios florestais
orientados ao mercado com especial atenção ao abastecimento
sustentável da matéria prima e gestão do negócio
Tarefa 9.4.1 Capacitação em práticas de extração sustentável de
matéria prima
Tarefa 9.4.2 Capacitação na agregação de valor para permitir a máxima
agregação de valor a nível local
Tarefa 9.4.3 Capacitação em análise de mercado e desenvolvimento de
negócios florestais locais
Actividade 9.5 Promover o estabelecimento de plantações para
combustíveis lenhosos e PF não madeireiros

11

Ind 9.4/a -Nr de cursos e
participantes presentes
Ind 9.4/b - % de bom
aproveitamento

cursos de
capacitação
Ind 9.5- Nr de hectares
estabelecidos

Hectares plantados

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 4 - PARA INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
Objectivo Específico nr. 10 - Promover a integração das florestas, agricultura, conservação e outros usos da terra - gestão
integrada da paisagem
Actividades /tarefas
Resultados
Actividade 10.1 - Favorecer a criação de plataformas de diálogo e
tomada de decisões a nível de paisagem: bacias hidrográficas.
Tarefa 10.1.1 Identificação das paisagens, comunidades e ponto de
entrada comuns
Tarefa 10.1.2 Identificação dos principais conflictos e causas
Tarefa 10.1.3 Zoneamento do território e suas principais
funcionalidades
Tarefa 10.1.4 Mapeamento de actores e acordo mútuo de papéis e
responsabilidades para obtenção do bens e benefícios
Tarefa 10.1.5 Treinamento nas habilidades para resolução de conflictos

Reduzidos conflictos
entre usuários do
mesmo território e
recursos

Orçamento
(US$)

Indicadores verificáveis de
resultados
Ind. 10.1 /a- Nr de
plataformas
Ind 10.1 /b - % de
plataformas funcionais

Nível de
referência
(2018)

Fonte das
Ref.
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Actividade 10.2 - Fornecer capacitação e incentivos para adopção da
agricultura sustentável e adaptação a mudanças climáticas ( climate
smart agriculture)
Tarefa 10.2.1 Sensibilização para a adopção de sistemas agro-florestais
e agricultura de conservação;
Tarefa 10.2.2 - Capacitação em sistemas agro-florestais e de agricultura
de conservação;
Tarefa 10.2.3 - Acompanhamento técnico e monitoria de práticas
agrícolas e desmatamento;

Actividade 10.3 - Promover a redução de emissões ( queimadas,
degradação e desmatamento) e protecção dos serviços ambientais (
água,solos, biodiversidade)
Tarefa 10.3.1 Actividades de sensibilização para as mudanças climáticas
e serviços ambientais das florestas
Tarefa 10.3.2 desenhar sistema participativo de monitoria local do
desmatamento e degradação da floresta e solos
Tarefa 10.3.3 testar sistema participativo de monitoria local do
desmatamento e degradação
Tarefa 10.3.4 Validar sistema
Tarefa 10.3.5 Elaborar manual de sistema de monitoria local de
desmatamento e degradação
Tarefa 10.3.6 Disseminar e expandir o sistema de monitoria para áreas
comunitárias com maior risco de desmatamento e degradação
Actividade 10.4 - Restauração de áreas degradadas
Tarefa 10.4.1 identificação de áreas degradadas em zonas de maneio
comunitário
Tarefa 10.4.2 Elaboração de plano de restauração
Tarefa 10.4.3 Produção de plantas e plantação
Tarefa 10.4.4 Plano de manutenção ( bacias, capinas, protecção do
fogo) e execução do mesmo

Ind 10.2/a – numero de
participantes
Agricultura
sustentavel em áreas
comunitárias

Reduzido o
desmatamento por
agricultura itinerante
e queimadas
descontroladas

Áreas restauradas.

Ind. 10.2/b - % de pessoas
que adquiriram e adoptam as
novas técnicas

Ind 10.3/a - sistema de
monitoria local de
desmatamento
implementado;
Ind 10.3/b - Nr de queimadas
registadas
Ind 10.3/c - área queimada (
ha)

Ind 10.4/a - Nr de hectares
restaurados;
Ind 10.4/b - nr de plantas
plantadas e sobrevivência
após 3 anos.
Ind 10.4/c - % de acções de
acompanhamento
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Tarefa 10.4.5 Analise de sobrevivência e plano de replantio
Tarefa 10.4.6 Monitoria periódica e relatório
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