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ANEXO 4. CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PARA O PERIODO 2019 -2024

Nr

Actividade

Resultados esperados

INDICADORES

orçamento indicativo

USD

MT
(1000 mt)

2019

CALENDÁRIO DE
IMPLEMENTAÇÃO
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 20240 1 2 3 4 2035

OBECTIVO 1 - Reforçar o desenvolvimento sócio-económico e segurança alimentar tendo como foco as florestas e envolvimento
das comunidades
1.1 AS COMUNIDADES EM PRIMEIRO LUGAR E NO CENTRO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Área de intervenção: Fortalecimento das OCB’s e das comunidades
Rever, propôr, aprovar e
incorporar no quadro legal, os
orgãos de representação das
comunidades locais

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

Procedimento de representação,
formação, registo e legalização das
OCB's aprovado por decreto;

Criar, manter e actualizar cadastro
das OCB's e comunidades em áreas
florestais

Melhorado o conhecimento e
dados sobre comunidades

Banco de dados estabelecido e
funcional; Pelo menos 80% de
actores fornecem dados do MCRN;

1.3

Apoiar a criação de orgãos de
representação local

Aumentadas o número de
comunidades com
representação legalizada

1.4

Institucionalizar um fundo
comunitário derivado de receitas
provenientes de benefícios do
maneio florestal e pagamentos por
serviço ambientais

1.1

1.2

melhorado o mecanismo de
canalização de benefícios às
comunidades

Até 2035, legalizados 3000 órgãos
de representação comunitária ; Até
2024 pelo menos 1000 órgãos de
representação local legalizados (100
/província)

2.210

priori
dade
1

446.400

priori
dade
1

35.640

7.200.000

contin
uo

6.000.000
372.000

Proposta de fundo comunitário
aprovada, estabelecido e operacional
1.563.840

96.958

contin
uo
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Área de intervenção: promoção de áreas de gestão comunitária e empoderamento das comunidades

1.5

1.6

1.7

Promover a gestão comunitária de
recursos florestais, boas práticas,
empoderamento das comunidades
locais e fortalecimento das
lideranças locais
Estabelecer e implementar
mecanismo de monitoria e
avaliação periódica de parcerias
Promover a gestão comunitária de
recursos florestais, boas práticas e
empoderamento das comunidades
locais

áreas de gestão comunitária
aumentadas e fiscalização
comunitária operacional

Até 2035 pelo menos 16 unidades
de maneio sob gestão comunitária
criadas e em operação; até 2024
pelo menos 4 unidades de gestão
comunitária estabelecidas

Monitoria de parcerias em
implementação

Nr de parcerias monitoradas e
redução dos principais problemas

fiscalização comunitária
operacional

Até 2024 sistema de monitoria e
fiscalização comunitária operacional
e implementada

1.320.000

81.840

293.492

18.197

109.080

6.763

contin
uo

Área de intervenção: Promoção de parcerias e canalização de benefícios

1.8

1.9

1.10

Formular guião de procedimentos
para negociação, estabelecimento e
formalização de parcerias com
comunidades , e tradução em lingua
local

modelo/acordo-tipo de
parcerias aprovado e
parcerias em implementação

Rever, reformular e aprovar
mecanismo de consulta e sua
incorporação no quadro legal

Mecanismo de consulta para
obtenção de FPIC -free prior
informed consent, revisto,
validado e incorporado no
quadro legal

Nr de conflictos resultantes de
incumprimento de consultas

Melhorado o sistema de actual
de canalização de beneficios

Aumentada a canalização de
benefícios às comunidades

Rever, simplificar , definir e
divulgar mecanismos legais e
admnistrativos de alocação de taxas
de exploração florestal e demais
beneficios ( inclui mecanismo de
PSE's) de sua canalização
transparente às comunidades locais

nr de Parcerias comunidadesestado-sector privado estabelecidas
13.602

priori
dade
1

35.640

2.210

priori
dade
1

69.380

4.302

219.380

1.2 DESENVOLVENDO AS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS FLORESTAIS (MADEIRA, ENERGIA E PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS)
Área de intervenção : boas praticas a maneio florestal sustentável
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
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04 UMF's estabelecidas e Acordo
modelo de uso do recurso florestal (
madeireiro e não madeireiros)
negociadas e acordadas, protecção
de áreas locais de conservação da
biodiversidade animal ( fauna
bravia) e vegetal aprovados,
incluindo sistema de monitoria e
penalidades baseado em resultados;

Promover a gestão integrada e
integral dos recursos florestais (
madeireiros e não madeireiros) em
unidades de maneio florestal

Conceito de unidades de
maneio florestal e acordo
modelo aprovado

Delimitação, demarcação
participativa de UMF's ( 17 milhões
de ha de floresta de produção)

sistema de delimitação e
demarcação de unidades de
maneio florestal estabelecido
e determinada área de
produção florestal
permanente

floresta de produção mapeada e
delimitada em UMF's ( 17 milhões de
ha)

Promover boas práticas de maneio
e exploração florestal

melhorados os procedimentos
de abastecimento de matéria
prima

Procedimentos de inventário, planos
de maneio, planos de exploração,
indicadores de monitoria de
monitoria revistos e melhorados

Estabelecer guião de maneio de
fauna bravia em áreas fora das
áreas de conservação

Maneio de fauna bravia
incorporado nos planos de
maneio e ordenamento
territorial

maneio de fauna bravia incorporado
nas boas praticas de maneio florestal

praticas de conservação

nr de manuais de boas práticas

Desenvolver e disseminar modelos
de conservação de água, solo e
protecção de bacias, riachos e
cursos de água
Rever e modernizar o sistema de
licenciamento, acesso, uso e
aproveitamento dos recursos
florestais naturais
Promover o rastreamento da
origem da madeira e e-governação

melhorados os procedimentos
e eficácia
sistema de rastreamento da
origem da madeira testado e
operacional

Área de intervenção: Processamento e agregação de valor

Procedimento claro, expedito e
reduzidas oportunidades para o
corte ilegal e sobre-exploração
Conhecimento da origem da madeira
e eliminado o corte ilegal

2.600.000

161.200

85.000.000

5.270.000

209.296

12.976

49.752

3.085

40.456

2.508

134.080

8.313

277.728

17.219

priori
dade
1
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1.18

Estabelecer pacote de incentivos e
ambiente favorecedor de
investimento na industria de
transformação de produtos
madeireiros e não madeireiros

industria florestal competitiva

tipo de incentivos

1.19

Rever mecanismo e critérios de
actualização de taxas florestais

aumentada a colecta de taxas
e de canalização

mecanismo de actualização de taxas
justo, eficaz e transparente

1.20

Rever a figura legal de "produto em
instância, autorizações, e produto
acabado"

industria florestal competitiva

reduzidas as oportunidades de
ilegalidades

Rever e operacionalizar
mecanismos de colecta e
canalização de taxas

aumentada a colecta de taxas
e de canalização

1.21

canalização transparente de 100%
das taxas incentivando parcerias e
melhoria do desempenho do sector

114.644

7.108

82.040

5.086

96.120

5.959

99.752

6.185

priori
dade
1

Área de intervenção : Apoio ao estabelecimento de plantações florestais e criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de plantações florestais

1.22

1.23

1.24

Aprovar o mapa de uso de terra,
indicando as áreas potenciais para
plantações florestais, a nível
nacional, provincial e distrital e
realizar, nestas áreas, estudos de
avaliação de impacto ambiental
estratégico para facilitar
investimento em plantações
florestais;

realizado e implementado
ordenamento territorial para
plantações

Rever, melhorar, simplificar e
implementar os procedimentos de
acesso à terra para plantações

procedimentos claros e
simplificados

Elaborar e aprovar os instrumentos
de ordenamento do território para
plantações

instrumentos de
ordenamento actualizados

zoneamento de pelo menos 2
milhões de hectares para plantações
florestais actualizado e divulgado a
todos os niveis
170.416

10.566

56.584

3.508

11.292

700

guião de procedimentos elaborado e
aprovado

nr de instrumentos aprovados
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Participar na elaboração e revisão
dos planos estratégicos de
desenvolvimento distrital de acordo
com as potencialidades locais para
plantações
Propor e instituir mecanismos de
consignação, utilização e monitoria
das taxas de exploração destinadas
ao reflorestamento;
Desenvolver e implementar sistema
de registo e monitoria de
estabelecimento de plantações
Preparar e aprovar mecanismos e
estratégia de envolvimento das
comunidades e de parcerias nas
plantações florestais visando
aumentar a renda familiar

50 distritos com planos de
plantações em especial nos
corredores de
desenvolvimento e áreas
degradadas

nr de hectares para plantações
identificadas nos planos de
desenvolvimento distritais

implementado o fomento
florestal e a utilização das
taxas consignadas

nr de hectares estabelecidos com
sobrevivência acima de 70%

criar base de dados

base de dados das plantações
actualizada e implementada

1.29

Preparar e divulgar um guião
(roadmap) para investidores em
plantações florestais;

realizado e implementado
ordenamento territorial para
plantações

áreas e regras de investimento em
plantações claras e divulgadas

1.30

Promover estabelecimento de
plantações com espécies de rápido
crescimento para suportar uma
indústria florestal moderna no país
( 1 milhão de hectares até 2035)

1 milhão de hectares
estabelecidos com 50% de
subsidio na plantação; pelo
menos 300.000 ha
estabelecidos até 2024

nr de hectares estabelecidos; nr de
hectares subsidiados

rede de viveiros

pelo menos 50 viveiros
estabelecidos/identificados para
apoio aos 50 distritos em corredores
de desenvolvimento; até 2024,
apoiado o estabelecimento de 20
viveiros

1.25

1.26

1.27

1.28

1.31

Apoiar o estabelecimento de uma
rede de viveiro distritais, privados e
comunitários e sistemas de colecta,
beneficiação e tratamento de
sementes

reduzidos conflitos com as
comunidades

564.600

35.005

66.568

4.127

212.240

13.159

59.528

3.691

10.292

638

Nr de conflitos com comunidades

225.000.000

236.500

13.950.000

14.663

Área de intervenção: quadro legal incentivador da produção sustentável de combustíveis lenhosos e integração de políticas na área de energia

contin
uo
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1.32

1.33

Desenvolver um quadro legal
adequado e harmonizado com as
politicas
e
estratégias
de
reflorestamento e energia da
biomassa capaz de assegurar a
exploração e produção sustentável
de lenha e carvão vegetal;
Estabelecer um banco de dados dos
produtores de carvão/ industrias
consumidoras e de associações de
transportadores de carvão
existentes
Elaborar proposta de canalização e
aplicação do fundo de
reflorestamento para incentivo de
reposição florestal para produção
de energia

formalização e melhoria do
sistema de registo e
licenciamento do subsector de
combustíveis lenhosos
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quadro legal revisto e aumentado o
licenciamento de combustíveis
lenhosos ( actualmente 2% do
consumo)
284.976

aumentar o conhecimento da
cadeia de valor e seus actores

nr de produtores quantificado e
áreas de produção mapeadas

100% de sobretaxas de
reflorestamento canalizadas
e nr de ha estabelecidos para
fins energéticos

canalização de taxas para
reflorestamento

Incentivar/subsidiar o
estabelecimento de plantações
florestais comerciais privados e
sistemas agroflorestais,e rede de
produtores comunitários e
familiares de média e larga escala
para fins energéticos

Fomentar e subsidiar
plantações para fins
energéticos

60.000 hectares estabelecidos até
2035 para fins energia com 50% de
subsidio; até 2024 pelo menos
20.000 ha de plantações para fins de
energia, com prioridade para
abastecimento de consumo industria
de energia de biomassa ( padarias,
cerâmicas, tabaco e chá);

1.36

Estudo e proposta de subsídios
para estimular o uso de fogões mais
eficientes ( de lenha e de carvão)

política florestal e energética
integradas para promoção de
redução de emissões das
cadeias de valor de
combustíveis lenhosos

reduzido o consumo de
combustíveis lenhosos

1.37

Desenvolver pesquisa em
combustíveis lenhosos e disseminar
técnicas melhoradas de produção e
utilização de carvão;

aumentada a eficiência de
produção de carvão

1 ou 2 tipo(s) de fornos apropriados
para cada ecossistema

melhoradas as capacidades
técnicas do capital humano

10 cursos/província de produção de
carvão efectuados até 2035; Até
2024, três cursos por província ( 30
cursos total)

1.34

1.35

1.38

Desenvolver e disseminar
conhecimentos em tecnologias de
produção de carvão vegetal

17.669

185.056

11.473

96.144

5.961

15.000.000

priori
dade
1

930.000

47.496

2.945

189.984

11.779

900.000

55.800

contin
uo
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1.39

1.40

1.41

Promover a criação de fóruns
provinciais e associações de
operadores e produtores de carvão
e produtores de PFNM
Promover
a
coordenação
e
cooperação entre o sector de
florestas e de energia da biomassa
para se alcançar o abastecimento
energético com base na exploração
sustentável dos recursos e fontes
alternativas;
Criação de incentivos e
compensações/contrabalanços
derivadas de outras fontes de
energia para apoio ao sector
florestal;

inclusão de todos os actores

política florestal e energética
integradas para promoção de
redução de emissões das
cadeias de valor de
combustíveis lenhosos
política florestal e energética
integradas para promoção de
redução de emissões das
cadeias de valor de
combustíveis lenhosos
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4 fóruns/ 1 por cadeia de valor em
cada província
3.400.000

210.800

1.314.000

81.468

32.040

1.986

Unidade multissectorial de energia
da biomassa criada até 2021 e
operacional

Proposta elaborada até 2021 e valor
dos contrabalanços canalizado para
o subsector da energia da biomassa

Área de intervenção: aumentar o conhecimento e valorização dos PFNM
1.42

1.43

1.44

1.45

Fazer o mapeamento e criação de
banco de dados dos PFNM do país,
em especial daqueles considerados
prioritários e com procura no
mercado
Inventariação, cadastro e
ordenamento territorial
considerando os principais PFNM,
sobretudo daqueles sobre pressão
comercial
Inclusão de PFNM no sistema de
informação florestal, cobrindo os
inventários dos recursos, produção,
processamento e comercialização
Melhorar e apoiar as cadeias de
valor existentes dos PFNM e
identificar novas oportunidades de
negócio e inovações

incorporados os PFNM nos
instrumentos de maneio e
gestão florestal

incorporados os PFNM nos
instrumentos de maneio e
gestão florestal

todos os inventários e planos de
maneio incluem os PFNM
5.382.720

333.729

429.968

26.658

57.728

3.579

111.283

6.900

todos os inventários e planos de
maneio incluem os PFNM

incorporados os PFNM nos
instrumentos de maneio e
gestão florestal

cadastro dos PFNM actualizado e
operacional

favorecidas novas
oportunidades de negócio

aumentadas as oportunidades de
negocio ( mais produtos, mais
agregação de valor) e os
rendimentos obtidos
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1.46

incentivar a participação de actores
ligados aos PFNM nos foruns de
decisão e criação de rede nacional
de pontos focais ;

melhorado o conhecimento
das cadeias de valor
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rede nacional de pontos focais
estabelecida e operacional
283.400

17.571

65.548

4.064

89.968

5.578

68.640

4.256

1.000.000

62.000

contin
uo

1.3 VISANDO O COMÉRCIO SUSTENTÁVEL
Área de intervenção: incentivo ao mercado de produtos florestais e comércio sustentável
1.47

1.48

1.49

1.50

Padronização e classificação dos
produtos florestais

regulada a comercialização de
produtos florestais

padronização de produtos florestais
( inclui os sacos de carvão
vegetal ) aprovada

Harmonizar metodologias de
registos ( Alfandegas e Florestas) e
procedimentos

regulada a comercialização de
produtos florestais

Reduzidas discrepâncias de
estatísticas

roteiro para comercio
responsavel estabelecido e
apoiado

acordos bilaterais para comércio
sustentável estabelecidos

Estabelecer Acordos de
Entendimento com principais
mercados e produtos florestais
visando comércio externo
sustentável e responsavel
Promover uma consciência do
impacto do uso de carvão das
florestas nativas e campanhas de
sensibilização para carvão
"plantado" e consumo de origem
sustentavel;

fomentar o comércio
responsavel de combustíveis
lenhosos

2 campanhas de advocacia
ambiental orientada à energia da
biomassa/ano; até 2024,realizadas
10 campanhas de advocacia
ambiental

OBJECTIVO 2 - Reforçar a resiliência às mudanças climáticas e desastres naturais
2.1 INTEGRAR AS FLORESTAS NA PLANIFICAÇÃO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO DE SINERGIAS

contin
uo

Anexo 4 – Calendário de Actividades 2019 -2024
Programa Nacional de Florestas

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

classificar e zonear as áreas
florestais em categorias funcionais
e integração formal destas áreas na
Rede de Areas de Conservação e no
plano de desenvolvimento
territorial a todos níveis incluindo
o lançamento no cadastro de terras

florestas de protecção e
produtivas devidamente
mapeadas

Aprovar pacotes de incentivos para
actores (pessoas singulares,
colectivas, comunidades)
envolvidos na protecção florestal

pacote de incentivos para
conservação aprovado

Proposta de sistema de partilha
equitativa dos recursos e serviços
ambientais em RF.

sistema de Pagamento por
serviços ecossistémicos
elaborado, aprovado e
funcional nas reservas
florestais

Fortalecer a autoridade nacional
para o CITES e assegurar a tomada
de decisões sobre a protecção das
espécies florestais ameaçadas ou
em perigo de extinção em tempo
útil.
Desenvolver quadro legal favorável
e atrativo para investimento e cogestão das reservas florestais e
outras áreas de protecção e
conservação do ambiente ( inclindo
a multiplicação e conservação de
germoplasma in situ e ex-situ
(jardins botânicos, Michafutene,
entre outras) )

espécies sob níveis elevados
de pressão comercial
protegidas

quadro legal incentivador da
conservação florestal e gestão
efectiva das AC florestal
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Reservas florestais avaliadas e
integradas na rede nacional de áreas
de conservação

priori
dade
1

330.004

20.460

15.456

958

993.240

61.581

contin
uo

25.000

1.550

contin
uo

77.476

4.804

tipo e valor de incentivos atribuídos

valor de PSE's /ano
introdução de espécies ameaçadas
nos apendices CITES

sistema de gestão e parcerias para
reservas florestais e AC florestal
estabelecido

2.2 RESSALTAR AS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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2.6

Estabelecer a área mínima de
conservação da cobertura florestal
dos distritos de maior projecção de
desmatamento e nos corredores de
desenvolvimento
e
bacias
hidrográficas;

área de cobertura florestal
mínima aprovada

2.7

Identificação e mapeamento dos
serviços
dos
ecossistemas
prioritários a nível nacional
(carbono, água e solos).

mapa de ecossistemas
florestais de acordo com os
serviços ambientais

2.8

2.9

Promoção de sistemas agroflorestais com espécies de uso
múltiplo
Incentivar plantações de
conservação no âmbito do REDD+;

sistemas agro-florestais
estabelecidos e redução do
desmatamento
Aumentado o sequestro de
carbono

10 de 18

pelo menos 20% de área florestal em
todos os distritos dos corredores de
desenvolvimento e da costa

priori
dade
1

49.752

3.085

195.872

12.144

4.500.000

279.000

contin
uo

750.000

46.500

contin
uo

mapa de serviços ambientais
realizado e divulgado
60.000 hectares em sistemas agroflorestais implementados até 2035.
até 2024 estabelecidos 18.000 ha em
sistemas agro-florestais
3000 ha estabelecidos até 2035, ou
1000 hectares estabelecidos até
2024;

2.3 AUMENTAR A RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESASTRES NATURAIS
2.10

2.11

2.12

2.13

Reabilitação de mangais
degradados

recuperação de mangais
degradados em zonas frágeis
e de elevada importância de
conservação

2000 ha de mangais reabilitados até
2035. Até 2024 reabilitados 600 ha
de mangais

300.000

18.600

contin
uo

Estabelecer actividades florestais
para a estabilização e fixação de
dunas costeiras;

protecçao de dunas costeiras
e mitigação de mudanças
climáticas

Estabilização de 13500 ha de dunas

10.125.000

627.750

contin
uo

Estabelecer mecanismo de
contrapartidas derivadas das
actividades económicas para
restauração do capital natural
florestal

sistema de contrapartidas
aplicado no sector florestal

Avaliação das oportunidades de
restauração de paisagens florestais.

definição de áreas prioritárias
para restauração

valor de contrapartidas captadas e
numero de hectares estabelecidos/
restaurados
59.876
Identificadas as áreas com maior
prioridade de restauração

146.120

3.712
9.059
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2.14

Elaborar proposta de conservação e
restauração dos corredores de
fauna e as zonas de nidificação.

protecção de fauna bravia
dentro e fora das áreas de
conservação

zonas de nidificacao e corredoresde
fauna protegidos e incorporadas as
regras em todos os planos de maneio
( florestas produtivas e de
conservação)

500.000

31.000

2.15

Promover e estimular o sector
privado para conservação da
biodiversidade e recuperação de
áreas degradadas em áreas de sua
jurisdição, particularmente em
concessões florestais;

Restauração de áreas
degradadas

restauração de 1 milhão de hectares
( 40% subsidio) até 2035. até 2024
recuperados 320.000 ha

160.000.000

9.920.000

2.16

Estabelecer mecanismos de
monitoria e penalização de não
cumprimento do ordenamemto
territorial florestal , queimadas e
conservação da biodiversidade

monitoria do ordenamento
territorial

Nr de penalidades e tipo de infrações
ao ordenamento florestal

54.876

3.402

2.17

Definição de critérios de utilização
das receitas dos PSA's e outras
receitas consignadas.

criterios de utilização de
receitas consignadas
definidos e aprovados

manuais e procedimentos aprovados

195.872

12.144

Campanhas de sensiblização
ambiental com foco na redução de
emissões: queimadas florestais,
desmatamento, agricultura de
conservação, agro-silvicultura e
recuperação de áreas degradadas

melhorado a sensiblização em
relação à redução de emissões
e mudanças climáticas

1 campanha /provincia/ano até
2035 e aumentado em 30% o nivel
de consciencia da população
mocambicana sobre os impactos das
actividades humanas

2.500.000

155.000

contin
uo

Realizar campanhas de plantio e
protecção de ecossistemas frágeis
envolvendo a sociedade em geral e,
em particular, o sector de educação;

sensililização sobre
conservação florestal, redução
de queimadas descontroladas
e mudanças climáticas

Realizadas 10 campanhas/ano. Até
2024 realizadas 50 campanhas

2.500.000

155.000

contin
uo

2.18

2.19

OBJECTIVO 3 - Construir capacidades e integrar os princípios da boa governação no desenvolvimento florestal
3.1 MELHORIA DA MONITORIA FLORESTAL PARA A TOMADA DE DECISÕES INFORMADAS
Área de intervenção: monitoria florestal

contin
uo
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3.1

3.2

Acordar e aprovar o sistema e
metodologia nacional de monitoria
florestal ( inventários, mapas,
classificação da vegetação,)
considerando as especificidades
nacionais e os acordos
internacionais
Fortalecer os inventários florestais
provinciais com a capacitação e
dotação de equipamento
especializado;

metodologia aprovada;

monitoria florestal periódica
a nivel provincial e local
realizadas

12 de 18

Sistema nacional de inventário
florestal e relatorio e anexos
aprovado;

até 2024, 02 províncias com
capacidade para realizar inventarios
provinciais e locais;

166.120

10.299

1.400.000

86.800

29.940

1.856

Priori
dade
1

Área de intervenção : Fiscalização Florestal

3.3

3.4

3.5

3.6

Assegurar a implementação efetiva
do Estatuto de Fiscal Florestal
garantindo incentivos a todos os
intervenientes
Reorganizar e descentralizar os
serviços de fiscalização
apetrechando com meio humanos,
materiais e tecnológicos adequados
Criar e facilitar o funcionamento de
órgão de coordenação
interinstitucional na fiscalização
florestal central, provincial, distrital
e comunitária
Introduzir o sistema de
rastreamento da origem da
madeira e da cadeia de custódia na
fiscalização florestal

estrangulamentos de
implementação do estatuto de
fiscal desbloqueados

Valor de comparticipações incluindo
o(s) denunciante(s)

Fiscalização florestal dotada
de meios humanos e
equipmento

Nr de campanhas de fiscalização e
prevenção realizadas; redução de
infrações

3.600.000

223.200

contin
uo

Coordenação das entidades
envovidas na fiscalização
melhorada

grupos de coordenação criados e
operacionais e harmonizados
procediementos entre entidades (
PGR/ PPRN/PRM/ fiscais)

270.000

16.740

contin
uo

1.000.000

62.000

Fiscalização modernizada

Pelo menos 75% da madeira
rastreada até 2035
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Capacitar os actores e usuários para
as mudanças introduzidas pelo
rastreamento

3.7

Equipe treinada e capacitada
Modernizar a gestão florestal
através do uso de TIC's nos
processos administrativos do sector
florestal a todos os níveis

3.8

Reforçar o acesso à internet de alta
velocidade

3.9

Instituir mecanismos de denúncias,
reclamações e resolução de
conflitos de âmbito florestal

3.10

Sistema de Informação
Florestal operacional

Acesso a internet melhorado

Proposta de mecanismo de
resolução de conflitos
elaborada, aprovada e
operacional

13 de 18

Até 2024 , um total de 150
elementos formados no
rastreamento de prod. florestais
Nr de processos administrativos
realizados com auxílio de TIC's;
acesso à informação do sector em
tempo real
Ligação e comunicação entre actores
do sector mais frequente. Até 2024,
acesso à internet melhorado em
todos os serviços florestais.
mecanismo de denuncias e de
reclamações operacional. nr de
conflitos e reclamações resolvidas e
apresentadas

600.000

contin
uo

37.200

124.000

priori
dade
1

1.000.000

62.000

priori
dade
1

821.250

50.918

2.000.000

contín
uo

3.2 REFORMULAR E ADEQUAR A ARQUITECTURA DA GOVERNAÇÃO FLORESTAL
Área de intervenção: Revisão de quadro institucional
3.11

Revisão institucional para
adequação aos desafios do sector

3.1.2

Rever o enquadramento
institucional das actividades ligadas
ao desenvolvimento de plantações
florestais num único orgão central
com mandato para dinamizar este
subsector.

quadro institucional eficiente
e adequado

Orgão público central ( autoridade
florestal) com representações a nível
provincial e distrital criadas
65.456

quadro institucional
integrado

4.058

priori
dade
1

651

priori
dade
1

Plantações e florestas nativas sob o
mesmo orgão institucional
10.500
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Regulamento de alocação de
receitas para desenvolvimento
institucional e demais alocações;

regulamento aprovado

3.14

Institucionalizar o fórum nacional
de florestas e as reuniões anuais do
sector florestal;

Melhorada a participação dos
actores na tomada de decisão

criado o fórum de florestas e 1
reunião anual do mesmo

3.15

Participar nos comitês de gestão de
bacias hidrográficas, e promover a
participação de todos actores
interessados;

integração das florestas na
gestão de bacias hidrográficas

09 comités operacionais

3.13

alocação de receitas para
desenvolvimento institucional
implementado

10.092

626

1.872.000

116.064

405.000

25.110

priori
dade
1
contin
uo

Área de intervenção: quadro legal actualizado e completo
3.16

Rever a lei florestal e respectivos
regulamentos em tempo e
sequência adequada

3.17

Desenvolver actividades de
divulgação do quadro legal do
sector

sequencia e fluxo legislativo
adequado

20 consultas provinciais para lei e
regulamento respectivamente e
código florestal aprovado

campanhas de divulgação

10 de campanhas realizadas

960.000

59.520

1.400.000

86.800

Área de intervenção: boa governação e transparência
3.18

3.19

3.20

Criação de sistema de auditoria de
gestão de fundos alocados;
Estudar oportunidade e pertinência
do enquadramento do sector
florestal na EITI- Estractive
Industries Transparency Iniciative
Incorporar os sistemas de
monitoria (auto avaliação e
independente) de governação (
transparência, responsabilização,
participação na tomada de decisões,
entre outros) no marco legal do
sector e regulamentar o acesso à
informação sobre florestas;

adequada a monitoria de
gestão de receitas e fundos
aprovado

relatório anual de gestão de receitas
divulgado

mecanismos para
transparência e avaliação da
governação aprovadas e
incorporadas na legislação

Melhorada a transparência do sector

aumentada a transparência,
prestação de contas e
responsabilização na
governação florestal

marco legal favorecedor da boa
governação a

5.250

326

28.506

1.767

22.584

1.400

priori
dade
1
contin
uo
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3.21

Avaliação periódica da governação
florestal

Aprovado sistema de
monitoria da governação e
sua implementação periódica
realizada

15 de 18

avaliação da governação florestal
realizada a cada 5 anos, definindo a
linha de base inicial em 2021

53.352

3.308

contin
uo

480.000

29.760

contin
uo

718.500

44.547

contin
uo

500.000

31.000

contin
uo

36.312

2.251

36.312

2.251

Área de intervenção: Imagem, advocacia e network

3.22

3.23

3.24

Disseminar relatórios, informação,
resultados alcançados e legislação
do sector
Criação de gabinete de imagem e de
coordenação de redes e campanhas
de advocacia
Favorecer a hospedagem de
eventos
internacionais
relacionados
com
governação,
políticas, monitoria e maneio
florestal sustentável;

Prestação de contas
implementado
melhorada a imagem do
sector junto ao público ( 60 %
aprova )

Inclusão no cenário
internacional florestal

Até 2024 webpage institucional
reformulada e actualizada;
Relatórios e informações de
projectos do sector acessíveis ao
público; Legislação do sector
acessível;
Gabinete de imagem e divulgação do
sector operacional; Nr de acções
realizadas; Avaliação da opinião
pública
02 eventos internacionais/regionais
/ano hospedados. Até 2024, dez (
10) eventos hospedados.

3.3 ADAPTAR E ADEQUAR A FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO FLORESTAL
Área de intervenção: Extensão florestal e capacitação florestal e ambiental

3.25

3.26

Levantamento de necessidades e
lacunas do actual sistema de
capacitação junto do sector privado,
sociedade civil e instituições do
Estado,
para
elaboração
de
programas de formação para
atender as componentes do
programa nacional de florestas ;
Institucionalização
dos
treinamentos em serviço para
melhor acesso ao pessoal sem
formação formal.

melhorado o conhecimento
sobre as lacunas da formação
profissional florestal

diversificada as
oportunidades de
treinamento reconhecidas

identificadas lacunas e preparada
proposta de capacitação e extensão
florestal

nr de certificados atribuidos por
formações no trabalho
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Elaborar proposta de assessoria
técnica às comunidades e
operadores, incluindo viabilidade
económica da mesma

programa de formação/
extensão florestal actualizado

Levantamento de necessidades de
treinamento e capacitação dos
produtores e corpo directivos das
associações de produtores

melhoradas as capacidades
técnicas do capital humano

Promover através da rede de
extensão agrária e de fomento
florestal práticas e tecnologias
agro-florestais de melhoria da
fertilidade, protecção dos solos e
recuperação de áreas degradadas;

extensão florestal e educação
ambiental para redução de
emissões

3.30

Capacitação nacional em PSA's

capacitação para
implementação dos PSA's

nr de cursos e material didatico
produzido

3.31

Promover troca de experiências e
capacitação sobre PFNM

aumentado o conhecimento
sobre o PFNM e suas
potencialidades económicas

material de formação
actualizado

3.27

3.28

3.29

3.32

3.33

3.34

Elaborar manuais e material de
apoio à capacitação ( preparação
social, gestão florestal, gestão de
negócios, gestão de conflictos e
assuntos transversais)
Implementar programa de
capacitação a nivel local,
sensibilização sobre temas
ambientais e florestais e assessoria
técnica
Fornecer capacitação e incentivos
para adopção da agricultura
sustentável e adaptação a
mudanças climáticas ( climate
smart agriculture)

programa de formação/extensão
aprovado e em implementação
108.112

6.703

25.440

1.577

programa de treinamento das OCB's
aprovado e em implementação

Rede e actividades de extensão
florestal operacional
678.900

contin
uo

150.000

9.300

contin
uo

15 elementos /ano . Até 2024, 60
pessoas participaram em trocas de
experiências sobre os PFNM

603.720

37.431

contin
uo

6 manuais preparados e distribuidos
por cada cadeia de valor até 2035;
Até 2024 preparar 2 manuais para
cada cadeia de valor

200.000

12.400

contin
uo

50 cursos realizados x 15
pessoas/cada. Até 2024 realizados
15 cursos de capacitação e pelo
meos 225 pessoas treinadas

405.000

25.110

contin
uo

10 cursos/provincia em agricultura
de conservação . Até 2024 realizados
20 cursos, isto é 02 cursos/
provincia

400.000

24.800

contin
uo

10.950.000

melhoradas as capacidades
técnicas do capital humano

melhoradas as capacidades
técnicas do capital humano
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3.35
cursos de treinamento de
atualização dos técnicos florestais

3.36

3.37

Preparar e aprovar a Estratégia
para mobilização de fundos para
financiamento de investigação
florestal
Apoiar a formação de jovens na
área de florestas através de bolsas
de estudo

técnicos florestais do sector
público actualizados e
capacitados para cumprir
mandato com qualidade
desejada
melhoradas as capacidades de
investigação coordenada e de
longo prazo

melhoradas as capacidades
técnicas do capital humano
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1 curso /ano ( 60 participantes). 05
cursos até 2024

622.520

38.596

quantidade de fundos disponiveis
para investigação na área de
florestas

12.500

775

20 bolsas de estudos( programas de
4 anos) financiadas; até 2024
atribuidas 05 bolsas de estudos

134.400

8.333

Criada uma entidade nacional que
resulte da aglutinação de
instituições públicas ligadas à
pesquisa sobre florestas e meio
ambiente e que actualmente se
encontram em ministérios
diferentes, por exemplo o sector
ligado à Inventário de Recursos
Florestais (subordinado ao
MITADER) e a DARN-IIAM (tutelado
pelo MASA).

66.500

4.123

contin
uo

contin
uo

Área de intervenção : Investigação Florestal

Melhorar o quadro intitucional para
uma investigação multisectorial
integrada e de longo prazo para
implementação do plano nacional
de investigação

quadro institucional de
investigação adequado e
plano nacional de
investigação aprovado

3.38

3.39

3.40

Rede nacional de sítios
(observatórios e parcelas
permanentes) para observação,
monitoramento e investigação a
longo prazo de fenómenos
ecológicos e sociais
Investigar e desenvolver variedades
de espécies florestais para
responder à demanda dos
combustíveis lenhosos e
restauração florestal

investigação florestal de longo
prazo em implementação

pesquisa aplicada efectuada

100 parcelas de observação
estabelecidas e monitoradas
periódicamente. Até 2024 aprovada
a rede de monitoria permanente
florestal e estabelecidas 35 áreas de
observação
identificadas espécies nativas
apropriadas para plantações de
energia /zona agro-ecológicas e
restauração

contin
uo
926.800

57.462
contin
uo

180.000

11.160
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3.42

Promover investigação aplicada e
extensão em plantações florestais
priorizando a escolha de espécies,
produção de mudas, técnicas de
estabelecimento, tratamento e
protecção de plantações.

3.43

Divulgação de resultados de
investigação e aplicação dos
resultados

18 de 18

pesquisa aplicada a
plantações florestais
efectuada

Iinvestigação aplicada a viveiristas
rurais, comunidades e empresas do
sector

Aumentada a ligação entre
investigacão e usuários

100% dos resultados das
investigações publicados e
divulgados em forums do sector

contin
uo
450.000
85.000

27.900
contín
uo

5.270

4. MONITORIA E IMPLEMENTAÇÃO INTEGRADA DO PNF

4.1

4.2

4.3

Reforçar
a
coordenação
multissectorial
(FUNAE/FNDS,
MIREME
e
MITADER)
para
estabelecimento de programas de
acções conjuntas e coordenadas
para alcançar a visão estabelecida;

Captar e mobilizar fundos e
parcerias para implementação do
Programa Nacional de Florestas
Desenhar e estabelecer sistema
integrado de monitoria e relatório
nacional de progresso verso o
maneio
florestal
sustentável
/programa nacional de florestas e
da implementação das convenções
internacionais

melhorada a coordenação
multisectorial

02 reuniões de coordenação
multisectorial (sendo 1 de alto
nível)/ano; até 2024 aprovado e
institucionalizado o orgão de
coordenação multisectorial e 10
reuniões efectuadas

250.000

15.500

Quantidade de fundos
mobilizados./proveniência;

Priori
dade
1

Programa nacional de
florestas implementado
reduzida duplicação de
monitoria e criadas sinergias
para monitoria integrada

Relatório do sector florestal
incluindo sistema de indicadores
provinciais e nacionais
harmonizados e alinhados com
outros sectores
47.600

TOTAL

priori
dade
1

577.624.601

2.951

35.812.725

priori
dade
1

contin
uo

contin
uo
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