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1. Introdução 
Este capítulo diz respeito ao desenvolvimento das cadeias de valor de produtos florestais 

não madeireiros  ( PFNM) e sua incorporação na agenda de desenvolvimento do sector 

florestal e nacional . Reflecte o  levantamento da situação actual, os problemas, principais 

desafios  e  a visão  futura e estratégia de desenvolvimento dos Produtos Florestais não 

Madeireiros,  obtido  através da combinação da revisão bibliográfica e discussões 

participativas  em grupos de trabalho com  vários actores que de forma directa e indirecta 

estão envolvidos com a gestão comunitária do património florestal  e com o 

desenvolvimento de negócios com baseados em Produtos florestais não madeireiros de 

Moçambique.   

 

O capítulo  está dividido em 4 partes principais:  

Parte 1 – incorpora o contexto geral dos Produtos florestais não madeireiros ,  e abrange o 

conceito, a importância e papel dos PFNM  e enquadramento legal dos mesmos na 

legislação moçambicana. 

Parte 2 –  abrange a análise das principais cadeias de valor de PFNM e  principais desafios 

que o seu desenvolvimento enfrenta.; 

Parte 3 – descreve a Visão 2035 e objectivos estratégicos para o desenvolvimento das 

cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros. 

Parte 4 –  versa sobre o Programa nacional de florestas  e engloba as acções para 

alcançar a visão preconizada. 

PARTE 1 – CONTEXTO 

 

1.1 A definição de produtos florestais não madeireiros 

Os produtos florestais não madeireiros,  estão ligados ao conceito das florestas como 

fornecedoras de produtos múltiplos para o bem estar das comunidades rurais  tais 

como frutos, fibras, óleos,  resinas, cogumelos, carne de fauna bravia e outros produtos 

e benefícios (Lamb,1993). 

São muitos os termos usados para referir a ampla variedade  de produtos de plantas e 

animais  baseados nas florestas  ( produtos florestais secundários) a partir dos quais são 

derivados bens e serviços.  A definição dos produtos florestais não madeireiros é ainda 

hoje matéria de debate ( Fao, 1999, Gunter et al., 2011). Em 1995, a FAO ( 1999)  passa 

a utilizar o termo de produtos florestais não madeireiros ( non wood forest products) 

com o objectivo de distinguir entre (i) produtos madeireiros; (ii) produtos florestais não 

madeireiros e (iii) serviços florestais. 

Em Moçambique, os produtos florestais não madeireiros são mencionados no 

Regulamento da Lei de florestas e fauna bravia aprovado por decreto 12/2002  de 7 

de julho de 2002 que classifica os produtos florestais em 4 classes para efeitos de 

exploração florestal comercial. São elas: 

(i) Produtos florestais madeireiros: madeira em toros, madeira serrada,  

contraplacados,  painéis e parquet;  
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b) Produtos florestais não madeireiros: raízes,  bordão,  fibras espontâneas diversas, 

cascas, produtos de substâncias alcaloides,  cortiça,  látex borracheiro, resinas, gomas,  

folhas,  flores, cogumelos, mel, frutos e sementes de natureza silvestre com objectivo 

comercial e industrial;  

c) Combustíveis lenhosos: lenha e carvão vegetal.  

li) Materiais de construção: varas, estacas, postes, esteios, bambus, caniço e capim e 

quaisquer outros produtos que venham a ser classificados como tal.  

Esta definição do Regulamento da lei de florestas e fauna bravia  concentra-se sobre 

os produtos de origem vegetal, separando os materiais de construção precária e 

combustíveis lenhosos dos PFNM. 

No entanto, no sentido mais geral, qualquer parte de qualquer animal ou planta 

extraída na floresta pode ser definido como PFNM  (Wong et al.. 2001; Andel, 2006; 

Machado, 2008; Da Silva, de Faria &Dias, 2010).  

Para efeitos do Programa Nacional de Florestas se utiliza a definição de Produtos 

florestais não madeireiros como  ‘produtos de origem biológica que não seja madeira, 

derivada das florestas, terras florestais e árvores fora das florestas  “( FAO, 1999).  

Esta definição engloba os seguintes aspectos chaves: 

(i) exclui a madeira ( toros, madeira serrada, painéis de partículas, estilhas, 

polpa, postes, estacas, lacalacas), bem como a lenha, carvão vegetal e 

artesanato de madeira;  

(ii) Origem biológica, inclui os produtos animais; 

(iii) Produtos incluem bens e benefícios que podem ser provenientes das 

florestas, árvores ou de árvores fora da floresta ( conceito mais amplo de 

floresta); 

e para efeitos do programa nacional de floresta,  

(iii)  considera-se também que  o produto de interesse é para uso humano ( 

  excluindo-se as forragens e pastos para animais ).  

A figura .. ilustra o conceito de produtos florestais não madeireiros utilizado neste 

trabalho adaptado da definição da FAO (1999). 
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1.2 Categorias de produtos florestais não madeireiros 

São inúmeros produtos florestais não madeireiros utlizados  pelas comunidades em 

Moçambique e os mesmos variam consoante o ecossistemas florestais, as condições 

socioculturais/ económicas e o conhecimento tradicional.   Num Levantamento 

efectuado na região de Muda ( província de Sofala), foram citadas cerca de 240 

etno-espécies agrupadas nas seguintes categorias: medicinal, alimentar, veterinário, 

artesanal, doméstico, ictiotóxico e mágico. 

As várias categorias de PFNM  demonstram claramente a grande variedade dos 

produtos incluídos na definição de PFNM, nomeadamente: de acordo com o 

objectivo do uso ( alimentos, medicamentos, construção...); de acordo com o nível de 

uso ( auto-consumo, rendimento); de acordo com o tipo de produtos extraído ( caule, 

folhas, frutos, exsudução, etc) ( Rijsoort, 2000). 

Desde 2005 que a FAO solicitou que  os PFNM sejam reportados  no levantamento dos 

recursos florestais (FRA- forest resources assessment ),  agrupados em 8 categorias 

gerais  de produtos vegetais e 8 categorias de produtos animais. São elas:  

Tabela  1 – Categorias de PFNM e alguns exemplos 

Produtos Vegetais Animais e produtos animais 

Categorias Descrição Categorias Descrição 

1. Alimentos Alimentos vegetais e bebidas fornecidas pelos 
frutos, nozes, sementes, raízes, cogumelos.  

ex.  Frutos:  Sclerocarya birrea, Strychnus 

madagascariensis, Diallium schlecteri, Trichilia 

emetica, Vitex payos, Hyphaene coriacea, 

1. Animais vivos  Animais mantidos 
como companhia 
ou domesticados 
Ex: galinhas do 

mato; 

Floresta	e	
produtos	
arbóreos	

Produtos	
madeireiros	

Produtos	não	
madeireiros	

Serviços	
florestais	

bens	

serviços	

Madeira	industrial,	
lenha	e	carvão.	
	

Artesanato	da	
madeira,	estacas,	
postes,	lacalacas,	etc	

Plantas	e	produtos	
derivados	

Animais	e	produtos	
derivados	

Figura	…. Produtos fl orestais não madeireiros	

U
s
o	
		
H
u
m
a
n
o	
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Ximenia caffra,, Grewia sp; Syzygium cordatum, 

Vangueria infausta, Antidesma venosum;, Ficus 

sycomorus; Tabernaemontana elegan, Boscia 

albitrunca, Uapaca kirkiana, Adansonia digitata 

entre outras5. ; Murica discolor , Artabotrys 

branchypetalus; Landolphia petersiana;  Salacia 

kraussii;6 Anonna senegalensis, Borassus 

aethiopum. 

Raízes e tubérculos: Commiphora neglecta, 

Nymphaea capensis, Oxalis semilobata e Scilia 

hyacinthine . 1 

Folhas:   Amaranthus sp ( tseke); Corchorus 

tridens ( Téréré); Momordica balsamina ( 

cacana); 2 

 Bebidas: Hyphaene coriacea e Phoenix 

reclinata ( Utchema) 

fazendas do bravio 

coutadas 

2. Forragem Forragem e alimentos para animais e pessoas. 

Ex:  Forragem: Vitex payos, Acacia sp.  

Lonchocarpus capassa, Trichilia emetica, setaria 

sp., Panicum maximum.  

Produção de mel: Brachystegia sp.  

2. Mel e cera Produtos 
fornecidos pelas 
abelhas 

 

3. Medicamentos  Plantas medicinais ( folhas, casca, raízes) 
usadas na medicina tradicional ou pela industria 
farmacêutica.  

 Ex: Aloe marlothii; Aloe chabaudii; 

Tabernaemontana elegans; Bridelia cathartica; 

Terminalia sericea; Euclea natalensis; 

Protasparagus falcatus; Hypoxis sp. Spirostachys 

Africana; Artabotrys brachypetalus; 7 

Waburgia salutaris, Balanites maughamii, 

Tarenna sp., Securidaca longipedunculata, 

Zanthoxylum sp., Bridelia cathartica, 

Synaptolepis kirki, Indigofera sp., Xylotheca 

kraussiana, Acridocarpus natalitius, Erythopheum 

lasianum, Brachylaena huillensis, Ochna sp, 

Garcinia livingstonei e também Julbernardia 

3. Carne de 
fauna bravia 

Carne, geralmente 
de mamíferos; 

80% população 

rural tem na carne 

de animais bravios 

e peixes das águas 

interiores a sua 

principal fonte de 

proteína ( política 

florestas e 

estratégia de 

implementação ( 

Resolução 8/97) 

Ex; Tryonomys 

swinderianus 

 

5 Albano G. (2002) . Tropical secondary forest management in Africa: Reality and perspectives. Mozambique country report. Report 
prepared for the Workshop on tropical secondary forest management in Africa, 2002, Nairobi, Kenya . 

6 Tembe, J. ( s/data). Uso e conservação de Hortícolas e Frutas Indígenas ou negligenciadas em Moçambique. Conferência de Hortícolas 
Indígenas.  

7  Fumane, et Al.  (2003)  Pesquisa etnobotânica de plantas medicinais utilizadas pelos praticantes de medicina tradicional no tratamento 
de doenças associadas ao HIV/SIDA.  



9 
Agenda 2035 e PNF  

 Produtos Florestais Não Madeireiros – DRAFT 1.3  setembro 2018  Compilado Carla Pereira 

 

globiflora, Tamarindus indica, Flacourtia indica, 

Markhamia obtusifolia, Sclerocarya birrea.8  

Cissampelos pareira, Jateorhiza palmata9, Clutia 

Sp.; Croton sylvaticus, Acalypha Ornata; 10 

(vondo ou rato 

das canas) 

4. Perfumes, 
higiene  e 
cosméticos 

 Plantas aromáticas provedoras de óleos 
voláteis e outros produtos usados nos 
cosméticos. 

 Ex: Euclea natalensis ( mulala) 

Bio-óleos11 

Ricinodendron rautanenii  (mongogo) , 

Adansonia digitata (embondeiro) 

Moringa. - 

Ceiba pentandra ( sumaúma)  

 

  

4. Outros 
produtos 
comestíveis 

Insectos,  larvas, 
ovos,  

Imbrasia belina  ( 

larva do mopane)12 

Caterpillars que se 

alimentam de 

Sclerocarya birrea, 

Burkea africana, 

Erythrophleum 

africanum e C. 

mopane.13 

 

5. Corantes e 
pigmentos 

 Materiais ( casca , folhas ou frutos) 
fornecedoras de taninos usados como corantes. 

5. Troféus Peles  e troféus. 

6. Utensílios, 
artesanato e 
material de 
construção 

Produtos como bamboo, capim, fibras e folhas. 

Ex: Phragmites australis ( caniço)  e  Cyperus 

papyrus  

Ptaeroxylon obliquum ( mwenge) para 

marimbas e Acacia sp para as baquetas. 

 

6. 
Medicamentos 

Todo o animal ou 
parte do animal. 

7. Ornamentos Toda a planta (orquídeas,) ou parte dela ( 

vasos de raízes e cascas). 

7. Corantes Todo o animal ou 
parte do animal. 

8. Exsudação Resinas, seivas ,  gomas, libertadas pela 
exsudação  

 

8. Outros 
produtos não 
comestíveis 

Ossos, cornos. 

Fonte: Adaptado de Fao-FRA, 2000. 

1.3 A importância dos  Produtos Florestais não Madeireiros - PFNM 
 

 

8 Massango. não publicado. Citado por Hugo Lehoux & Anis Chakib ( 2012). NWFP National Report. 

9 Roque, A. C. 2013. Doença e cura em Moçambique nos relatórios dos serviços de saúde dos finais do século XIX. 

10 Prota Foundation, 2008. Plants resources of tropical Africa. Medicinal plants. 

11 Ribeiro, A. Neves, E. Ranta,K. 2009. PRODEZA. Actividades dos recursos naturais. 

12 Guarinare, G. 2014. Avaliação dos Produtos Florestais Não Madeireiros mais explorados em diferentes níveis de 
degradação da vegetação de mopane em Mabalane . 

13 Walter, S. 2001. 
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É de consenso que os PFNM possuem múltiplas funções e apoiam o bem estar das 

famílias através de 5 mecanismos ( Shackleton & Pandey, 2013) : 1) provedimento das 

necessidades quotidianas das famílias, isto é, o consumo directo dos agregados 

familiares, estimando-se que a contribuição diária destes recursos varie de 10-60% do 

rendimento total das famílias de acordo com o contexto agro-ecológico, social, 

cultural, político e económico.   2)  como alternativa de geração de rendimentos 

financeiros,  seja como suplemento ou como fonte principal do agregado familiar 

estimando-se que a contribuição do comércio de PFNM para o rendimento do 

agregado familiar possa variar de 5% a mais de 90% de acordo com o grau de 

especialização, envolvimento,  agregação de valor e sazonalidade do negócio; 3)  

como mecanismo de segurança em tempos de escassez ou infortúnio derivado de 

más colheitas ou perda de criação animal devido às secas, ciclones, cheias ou 

acontecimentos  e dívidas inesperadas, sendo sobretudo usados pelas famílias de 

menores posses; 4) como bens culturais e papel espiritual ( por exemplo  em 

Moçambique a festa do canhu é um evento cultural importante) , e os artigos usados 

nas  vestes e cerimónias tradicionais; e 5) como poupança para  o Estado e para 

aquelas famílias que dependem destes produtos para a subsistência, pois o uso grátis ( 

sem contar o trabalho e tempo despendido para a colheita dos PFNM) permite que as 

famílias mais pobres possam utilizar os parcos recursos financeiros disponíveis noutros 

gastos: sementes e insumos agrícolas, material escolar, etc. Isto significa que o Estado 

deveria gastar mais em infra-estruturas e serviços em sectores como a saúde,  energia, 

construção e agricultura, adicionando nos gastos públicos e agravando assim a 

pobreza de milhões de famílias se as mesmas não pudessem obter estes produtos de 

forma grátis na natureza. 

 

1.3.1 Consumo doméstico  
 

A maioria da população moçambicana (67%)  habita em áreas rurais e encontra na 

agricultura de subsistência (maioritariamente de sequeiro) e no pastoreio as principais 

fontes de sobrevivência.  Moçambique é considerado um dos países mais  pobres do 

mundo e a população rural encontra nos produtos florestais não madeireiros o 

complemento e alternativas suplementares para a sua subsistência diária. Este 

consumo doméstico também é designado como “utilização de subsistência” (Andel, 

2006). Moçambique não foge da regra. Segundo o mesmo autor a vida seria 

praticamente impossível para a maioria das pessoas que vivem nas áreas rurais nos 

países em desenvolvimento, sem a disponibilidade das folhas de palmeira para a 

cobertura dos telhados, das plantas medicinais e das fibras naturais para a construção 

de cestos e de armadilhas de pesca. 

 

Estima-se que 80% da população rural satisfaz as suas necessidades em proteínas a 

partir da caça de animais bravios e insectos comestíveis e dos peixes de águas 

interiores e que o sector familiar é o principal consumidor e beneficiário dos produtos 

de floresta e fauna bravia  e que a população rural tem  em relação a estes recursos 

florestais uma dependência histórica ( Política  de florestas e fauna Bravia, 1997). Por 

exemplo, em Muda, na província de Manica, a “xima”, uma espécie de puré feito 

com farinha de milho e acompanhado de molho ( “caril”)  geralmente elaborado 

com folhas cozidas de M. balsamina ( cacana) e/ou outros ingredientes ( amendoim, 

sésamo), é também preparada com outros tubérculos: Dioscorea preussii (munhanha) 

ou com sementes de Entada rheedei (zangusi) e Amblygonocarpus 
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andongensis (mutindiri), ou com frutos de  Kigelia africana (muweve). A munhanha é 

particularmente apreciada  pelo seu sabor e porque não requer uma preparação 

complexa: lavar, ferver no vapor, secar e pilar. Adicionar sal e cozinhar com 

amendoim ou sésamo.  

 

A população de Muda informou também que os tubérculos de  ndia (Dioscorea 

cochleariapiculata) e  dimhue (Dioscorea dumetorum) são utilizados apenas nos 

períodos de escassez e stress alimentar, pois quando consumidos sem a preparação 

apropriada podem causar vómitos e até a morte. Assim a população prepara estas 

espécies da seguinte forma : “descasca o tubérculo, corta em fatias finas e seca. Lava 

durante várias horas no rio, sempre mudando de lugar. Em seguida, depois de bem 

lavado, ferver com uma mistura de cinzas preparadas a partir de mussara (Millettia 

stuhlmannii), mussocossa (Afzelia quanzensis),  muchenga  (Tabernaemontana 

ventricosa) or mussequessa (Piliostigma thonningii)  (Bruschi, et al., 2014) . Sem dúvida, 

que este conhecimento representa um património cultural importante e um 

conhecimento profundo dos recursos florestais, que pode fazer a diferença entre a 

vida e morte em momentos de extrema carência.   

 
Os registos históricos do uso de produtos florestais para os mais variados fins que não 

seja a madeira pelas comunidade locais em Moçambique   confirmam a estreita 

ligação  entre o povo moçambicano e o meio que o rodeia e a sua  utilização 

comercial (Guerra, 1938, Missão Botânica de Moçambique (1942-1948), Gomes e 

Sousa, 1966).  Moçambique é um país rico em biodiversidade com cerca de 6000 

espécies de plantas, das quais 5.500 classificadas taxonómicamente e com 

exemplares no Herbarium dos  Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique ( 

Silva et al., 1996) pertencentes à classe de vegetação da região Zambeziaca ( Wild & 

Barbosa, 1967). Considera-se que 800 plantas das 5500 classificadas sejam usadas para 

fins medicinais ( Krog et al. 2006). 

O projecto da Flora de Moçambique, identificou (nome latino)   247 famílias, 1563 

géneros e 5932 espécies de plantas vasculares no país.  Destas, 119 espécies arbóreas 

com potencial madeireiro ( classificadas desde preciosas a quarta classe) foram 

identificadas pelo Inventário Nacional  e o seu potencial  volumétrico comercial 

estimado para efeitos de monitoria e quantificação do potencial madeireiro existente 

no país (Magalhães, 2018).  

Estas espécies arbóreas com potencial madeireiro comercial são também  utilizadas 

pela população local para suprir as suas necessidades básicas nos cuidados de saúde 

(Simone, 2001; Jamisse, 2006; Bruschi et al, 2011).  Por exemplo, na província de 

Manica, na região de Muda, a casca e raízes da chanfuta ( Afzelia quansensis) são 

usadas para o tratamento de doenças venéreas, ciclos menstruais, dores de ouvido e 

para fechar a fontanela dos bebés, sendo esta espécie actualmente considerada 

quase ameaçada ( risco baixo LR – NT quase ameaçada) pela  sobreexploração 

florestal  ( Bruschi et al. ,2011).   O caule desta mesma espécie na região de Gondola é 

usada para o tratamento de diarreia (Jamisse, 2006). A raíz da umbila ( Pterocarpus 

angolensis), espécie também muito apreciada pelos madeireiros é usada pela 

população local  em Gondola para o tratamento de dores de barriga (Jamisse, 2006).  

As raízes e casca da panga-panga ( Millettia stuhlmannii ) são aplicadas directamente 

para o tratamento de feridas e quando maceradas e misturadas com água são 

usadas para o tratamento de doenças venéreas em Muda ( Bruschi et al. 2011).  Krog 
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et al. ( 2006) no estudo sobre o comércio de produtos medicinais tradicionais  

efectuado nos principais mercados da cidade de Maputo,  encontrou que as árvores 

constituem a principal  fonte de matéria prima para fins medicinais ( 50%), seguido de 

arbustos e ervas ( 17%), geófitas ( bolbos, tubérculos, raízes), trepadeiras e capins.  Esta 

tendência confirma a predominância das plantas arbóreas no fornecimento de 

medicamentos tradicionais já encontrada em estudos anteriores (Simone, 2001; 

Chelene, 2003, Jamisse, 2006). Este estudo dos 3 mercados de Maputo ( Xiquelene, 

Xipamanine e Adelino)  confirma ainda a grande apreciação da  espécie arbórea 

Warburgia Salutaris muito procurada pela medicina tradicional por toda a região da 

África austral e em Moçambique,  com o registo de pelo menos 20 usos ( Botha et al. 

2004 ), sendo a sua casca,  o produto mais caro (0,53 usd/unidade)  encontrado 

nestes mercados de Maputo ( Krog et al. 2006). Na Africa do Sul e Zimbabwe ela é 

considerado  uma espécie rara,  e em Moçambique ela é considerada  uma espécie 

de ocorrência limitada ( junto à fronteira com o Krueger parque - Africa do sul,  e junto 

à fronteira com a  Swazilândia)  e ameaçada de extinção ( Bandeira et al,  1995; 

Botha et al.,2004 ; Krog. et al., 2006 ) pertencente à lista  vermelha  das espécies  em 

perigo, devido à grande procura para fins medicinais a nível nacional e ainda pelo 

mercado regional, sendo um produto de exportação de Moçambique para a África 

do Sul   e Zimbabwe através de mecanismos não formais  ( Krog et al., 2006,  Botha et 

al. 2004, Maroyi, 2008). 

 

1.3.2 Geração de rendimento 
 

Os  produtos florestais não são apenas  importantes como um mecanismo de 

sobrevivência e apoio em períodos difíceis e de insegurança alimentar, mas também 

para os pequenos  negócios locais  e alternativas de geração de rendimento 

baseados na grande variedade de produtos que podem ser extraídos das florestas: 

frutos silvestres, carne de animais bravios e peixes de águas interiores, insectos 

comestíveis, mel, cera, material de construção e para fabrico de utensílios domésticos, 

medicamentos tradicionais indispensáveis para as comunidades  que habitam em 

zonas com cobertura florestal (  Mangue & Nakala, 1999; Gumbo & Chidumayo, 2010). 

 

A comercialização de produtos florestais não madeireiros que a nível local quer a nível 

internacional é também histórica. Pomba Guerra (1938), relata  que a exportação da 

mafurra (Trichilia emética)  atingiu o seu máximo em 1913 com 7962 toneladas para 

depois baixar para menos de 1000 toneladas devido à instabilidade derivada da 

primeira guerra mundial e flutuações de mercado sendo que  em 1936 exportava-se 

apenas 506 toneladas. 

 

Um estudo realizado pela Phytotrade (2016) nas provínciais da Zambézia, Nampula e 

Cabo Delgado listou 27 espécies vegetais de PFNM com potencial para 

comercialização (tabela 2). A maior parte dessas espécies cai na categoria de 

produtos alimentares. A lista inclui uma ampla gama de frutas que ocorrem em grande 

escala e outros produtos que atualmente tem sido valorizados extensivamente tais 

cogumelos e quiabos silvestres. Também inclui produtos com abundância 

relativamente baixa, mas altamente valorizados, como o pessegueiro / damasco 

selvagem (Ancylobotrys spp). Enquanto a maioria das espécies são indígenas de 

Moçambique outras foram introduzidas e naturalizadas como são os casos de 
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Tamarindos, Moringa, pera espinhosa e capim-limão, chá de ervas e ingrediente de 

chá de ervas internacionalmente aceites e conhecidas por múltiplas aplicações.  

Tabela 2 - Lista das principais espécies de PFNM com potencial comercial (Phytotrade, 2016) 

 

No. Name Local Nome cientifico Epoca/Abundância Mercado/Preços  

1 Maphilua / Npuilulo Vangueria infausta Disponivel numa época e em 

quantidades 

Mercado local 

2 Batata Africana Hipoxis rooperi Disponivel todo ano e em 

quantidades embora ainda não 

determinadas 

Mercado 

comunitário 

3 Colarau Bixa Orellana Maio – Julho; relativa 

disponibilidade 

Mercado local 

4 Mitala (Z) Mithali / 

Muthala (N) Mithali 

(CD) 

Oxytenanthera 

abyssinica (or 

Bambusa 

vulgares) 

Todo ano, comum Mercado Nacional 

5 Ulapa/Imbondeiro Adansonia digitate Abril/ Agosto Disponivel em 

grandes volumes 

Mercado Nacional 

6 Huro Vitex doniana Disponivel numa época e em 

quantidades 

Sem informação 

7 Thema / Ntema Pterocarpus tinctorius Uma época/ pouco disponivel Sem Mercado 

8 Calumba Jateorhiza palmate Uma época/ pouco disponivel Mercado local 

9 Risin Ikurwa Ricinus communis Outubro –Maio abundante Mercado regional 

(Centro e norte) 

10 Café Coffea racemose Janueiro – Abril / cultivado Mercado Nacional 

11 Maçanica (N) / 

N’kumazi (CD) 

Ziziphus mauritiana / 

abyssinica 

Novembro a Março bastante 

disponivel 

Mercado Nacional 

12 Mahepe (N) Mrempe 

(CD) 

Annona 

senegalensis and 

Annona squamosa 

Abril – Maio abundante Mercado 

comunitário 

13 Iriviri / piriviri Dicerocaryum senecioides Todo ano/ pouco disponível Sem Mercado / nao 

comercializado 

14 Mulala (N) Muriparipa 

(CD) 

Diospyros 

mespiliformis (or 

Euclea natalensis) 

Todo ano/ pouco disponível Sem Mercado / nao 

comercializado 

15 Eucalyptus Eucalyptus spp Todo ano/ pouco disponível Sem Mercado / nao 

comercializado 

16 Nanduli (CD – 

Ancuabe) Licagano 

(CD – Macomina) 

Siphonochilus 

aethiopicus (or Zingiber 

officinale) 

Todo ano/ pouco disponível Mercado local 

17 Napifu Flacourtia indica Abril – Maio abundante Mercado 

Local 18 Huravo (Z); Ovoro 

(CD) 

Honey & Beeswax Inicio da epóca chuvosa com 

inicio da epoca da floração / 

abundante 

Mercado local 

19 Mafumeira, sumauma Ceiba pentandra Todo ano/ pouco disponível Sem Mercado / nao 

comercializado 

20 Xambalacta (Z) 

Balacte (CD) 

Cymbopogon citratus Todo ano/ comum Sem Mercado / nao 

comercializado 

21 Ifalore Catharanthus roseus Todo ano/ comum Sem Mercado / nao 

comercializado 

22 Mpepho Sclerocarya birrea Todo ano/ comum Sem Mercado / nao 

comercializado 

23 Masala (Z) 

Massala, Euyo 

(N) Massala, Elio 

(CD) 

Strychnos spinose Setembro – Outubro / Comum Mercado 

local  
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Em relação à fauna, o país possui 4271 espécies  animais terrestres, nas quais 

predominam os insectos ( 72%), seguidos das aves (17%), mamíferos (5%), répteis (4%) e 

anfíbios que representam 2% do total das espécies animais (Micoa, 2009). A fauna 

bravia para além de constituir uma importante fonte de proteína para a população 

rural é também provedora de matéria prima para elaboração de medicamentos 

tradicionais, para indumentos tradicionais e utensílios domésticos.  Krog et al., (2006) no 

estudo de comércio de medicamentos tradicionais  identificou  que metade dos 

comerciantes destes produtos incluem também produtos de origem animal, isto é 

peles de elefante, felinos e répteis, bem como ossos, esqueletos, penas, espinhos e 

mãos de macacos, e animais vivos ( camaleões). Os produtos marinhos incluem 

estrelas do mar secas, mandíbulas de tubarões, conchas, e partes secas de peixes.  

 

1.3.3 PFNM  e  mudanças climáticas  

Moçambique é considerado um país particularmente vulnerável às mudanças 

climáticas  devido à sua configuração geográfica e localização na zona de 

convergência tropical, tendo diversos autores previsto que os eventos climáticos  

extremos  ficarão mais frequentes, haverá um aumento da intensidade das chuvas em 

vez do número de dias e um aumento de probabilidade de ocorrências de anos 

secos, isto é de período seco no meio do verão no sul de Moçambique (Osbahr et al. 

2008).  Estas  mudanças climáticas  previstas para Africa subsahariana, expõem os 

camponeses a  situações pouco familiares podendo no entanto ter efeitos positivos ( 

aumento de crescimento)  e negativos para diferentes actores e situações. 

Estes autores num estudo efectuado na província de Gaza caracterizada por alta 

variabilidade  de precipitação anual,  relatam que os residentes encontraram nos 

produtos florestais não madeireiros  uma forma de mitigar o efeito das mudanças 

climáticas através da inclusão de pássaros e plantas na alimentação e na colecta de 

forragem para os animais confinados em currais. Os mesmos autores encontraram 

também que as mulheres dependem das ofertas e redes de amizade como estratégia 

de sobrevivência em tempos difíceis, enquanto  que os homens vendem a força de 

trabalho e os mais idosos se apoiam no artesanato e venda da produção agrícola.  

Num inquérito realizado no Tofo e na Barra (província de Inhambane) abarcando 211 

famílias, 92% dos inqueridos no Tofo ( comunidade Josina Machel)  e 95% na Barra ( 

comunidade Conguiana)  utilizam produtos florestais não madeireiros para além dos 

produtos agrícolas. Ambas comunidades desta província, responderam que a 

24 Nlekero (CD) Moringa oleifera Todo ano/ comum Mercado Nacional e 

internacional 

25 Ovilo / Huvillo (Z), 

Othepo / Navive / 

Njaje (N), Namua 

(CD) – includes 

different species 

Termitomyces schimperi Época chuvosa – Decembro – Março 

, comum em áreas de elevada 

humidade 

Mercado comunitário  

 

26 Mutchulo/ tubi Parinari curatellifolia Dezembro – Março & Setembro – 

Outubro / comum 

Mercado comunitário 

27 Margosa / Muarbain Azadirachta indica Todo ano / Comum Mercado local 
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produção agrícola  tem reduzido na ultima década devido a mudanças climáticas 

que causam o empobrecimento do solo, secas e cheias ( Pereira, 2011) 

As mudanças climáticas constituem um factor a considerar na estratégia de 

desenvolvimento dos PFNM, uma vez que milhões de moçambicanos encontram na 

floresta e na agricultura de sequeiro,  os meios para a sua sobrevivência. Assim, os 

impactos das mudanças climáticas irão provavelmente aumentar a necessidade de 

mecanismos tradicionais  de defesa como o uso de produtos florestais não 

madeireiros. As soluções imediatas e o aumento  da dependência deste produtos 

pode levar à exaustão dos mesmos criando degradação ambiental a longo prazo, 

reforçando a necessidade de criar estratégias planeadas de mitigação das 

mudanças climáticas que considerem a necessidade de melhorar e aumentar a 

produtividade dos solos através da agricultura de conservação e de retenção da 

água, a diversificação de culturas, a mudança de calendários agrícolas e a 

manutenção  de todos os produtos florestais e seus serviços. 

 

 

1.3.4 Estatísticas sobre os PFNM em Moçambique 

Apesar da importância dos PFNM  para a subsistência dos habitantes rurais e de 

geração de rendimento para os produtores e as indústrias que processam e 

comercializam estas produtos é difícil obter dados consistentes sobre o mesmos,  quer 

a nível mundial (FRA, 2015) quer  a nível de África sub-sahariana ( Gumbo & 

Chidumayo, 2010)  ou do país  (Walter, 2011 ),  uma vez que a maioria destes produtos  

são comercializados e consumidos fora da economia formal registada e contabilizada 

e consequentemente não são devidamente incorporados nas estatísticas nacionais;  

Assim, não existe informação disponível e fiável sobre as quantidades de PFNM 

produzidas em Moçambique, até mesmo para o mel que é um dos principais produtos 

actualmente promovidos em grande escala, contando com vários interveniente a 

destacar o Conselho Nacional do Mel, o projecto CELIM de Mopeia, empresas como 

SOMEL, Frutimel, Mozambique Honey Company, SNV, TCT Dalmann, projecto 

USAID/SATH (Southern Africa Trade Hub), Eco-Micaia e ADEL Sofala.  A análise da 

produção nacional anual de mel indica uma produção crescente entre 450-500 

toneladas (período 2010-2013) ( Santos & Alcobia, 2018). As provincias de maior 

produção são Manica, Sofala,Inhambane e Zambézia. 

 

Os produtos medicinais embora sem nenhum dado estatístico, ocupam uma posição 

de destaque na classe dos PFNM pois movimentam grandes quantidades de valor 

embora de forma informal. As frutas e essências ocupam actualmente a terceira 

melhor forma de utilização dos PFNM em Moçambique se excluirmos a contribuição 

das fibras e de outros produtos usados na indústria de construção civil e mobiliário. 

 

O principal desafio em Moçambique consiste em apoiar o uso e comercialização dos 

recursos florestais não madeireiros para suprir as necessidades da população local e 

mercados nacionais e internacionais sem sobre-explorar e destruir os recursos florestais 

existentes. 
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Género 

 

As mulheres e homens possuem papéis diferentes na colheita, uso e comércio de 

PFNM.  As mulheres se envolvem  directamente na  procura e colheita dos produtos 

alimentares silvestres e muitas das vezes na comercialização dos mesmos nas cidades.  

Sendo as mulheres directamente envolvidas na extração dos produtos silvestres, 

geralmente de origem vegetal, são também as mais afectadas pela sua sobre-

exploração e pelos  efeitos das mudanças climáticas e uso insustentável dos recursos 

florestais. É pois crucial, que a exploração comercial de PFNM considere o impacto 

desta actividades e negócios sobre as mulheres rurais dependentes destes mesmos 

produtos para subsistência do agregado familiar. 

Dada esta dependência, é importante que as intervenções estratégicas do Programa 

nacional de floresta considerem as questões de género em todas as suas intervenções 

e privilegie o envolvimento  das mulheres nos negócios mesmo quando seja necessário 

reforçar a capacitação das mesmas devido à maior taxa de analfabetismo entre as 

mulheres. 

 

 

1.4 Enquadramento legal  dos PFNM 
 

Os instrumentos políticos relativos ao produtos florestais não madeireiros, são geralmente 

accionados em resposta a uma crise ou um problema especifico encontrado ( 

geralmente a sobre-exploração) , e raramente as iniciativas regulatórias são derivadas 

de um levantamento sistemático do conjunto de oportunidades e ameaças associadas 

aos produtos,  espécies, ecossistemas e de formas de subsistência. Um problema 

comum na formulação de lei e políticas relacionadas com os PFNM é a escassez de 

dados e do conhecimento limitado dos técnicos e tomadores de decisão sobre os 

produtos, as etapas das várias cadeias de valor e actores envolvidos sobre as quais 

devem regular. Assim, uma abordagem estratégica para regulação do  subsector de 

PFNM é pouco comum no mundo ( Laird, et al. 2011).   

 

Moçambique não é excepção e sem informação e dados, possui também a mesma 

forma de formulação “reactiva “de políticas relacionadas com os produtos florestais 

não madeireiros e de adaptação do sistema de regulamentação  existente da madeira 

aos produtos não madeireiros.  

Em Moçambique, a resolução 8/97 de  1 de abril de 1997  que aprova a política e 

estratégia de desenvolvimento das florestas e fauna bravia reconheceu que a 

população rural satisfaz as necessidades básicas ( comida, medicamentos, instrumentos 

e recursos de pastagens) a partir das florestas e que 80% da população rural tem na 

carne de animais bravios e peixes de águas interiores as suas principais fontes de 

proteína.  A política traça as  linhas de orientação na área económica, social, 

ambiental e institucional   mas não menciona   na  sua estratégia de desenvolvimento 

os produtos florestais não madeireiros de origem florestal e /ou animal, constituindo uma 

das lacunas encontradas nesta política de 1997.  

Esta política é depois implementada pela lei 10/1999 de florestas e fauna bravia que 

estabelece  que a caça praticada nas áreas das comunidades para consumo próprio 

é permitida mediante licenciamento simples pelos conselhos locais e de acordo com 
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normas e usos costumeiros, isentas de pagamento de taxas, e em coordenação com o 

sector de tutela. Nesta Lei de florestas e fauna bravia  (10/1999) é mencionado que a  

exploração florestal exercida pelos membros das comunidades locais para o consumo 

próprio é feito de acordo com as normas e práticas costumeiras das respectivas 

comunidades e isenta de licença de exploração e transporte quando efectuado 

dentro do posto administrativo. 

Somente com a aprovação do Regulamento de implementação da lei de florestas e 

fauna bravia 10/99 que se  classifica os produtos  até então de “consumo próprio” 

como produtos florestais não madeireiros quando se considera fins  de exploração 

comercial,  não se mencionando os produtos de origem animal.  A exploração 

comercial dos denominados PFNM , dos combustíveis lenhosos, dos materiais de 

construção  e da madeira são regidos por normas iguais  para todos, no qual se adapta 

as normas de licenciamento da extração, transporte e comercialização da madeira às 

demais classes de produtos com grandes lacunas nos registos, unidades de medidas e 

dados pouco precisos, dificultando a sua incorporação nas estatísticas nacionais. 

Assim a estratégia de desenvolvimento dos Produtos florestais Não Madeireiros  

derivada do quadro legal do sector florestal é omissa e pouco ou nada é mencionado.  

Muitos aspectos podem ter contribuído para tal: 

- a visão dos produtos florestais não madeireiros como produtos secundários da 

floresta; 

- a não valorização económica dos PFNM devido à predominância do consumo 

próprio e comércio informal; 

- a desvalorização do conhecimento tradicional em favor do conhecimento 

académico; 

- a diversidade de produtos e usos em todo o país dificulta a compilação do 

conhecimento sobre o mesmo; 

- fraco conhecimento sobre os PFNM , potencial comercial e cadeias de valor; 

Em 2004,  a Política da medicina tradicional e estratégia de implementação aprovada 

por resolução 11/2004  de 14 de Abril,   orienta a integração da medicina tradicional no 

sistema nacional de saúde de modo a garantir os cuidados de saúde primários, seguros 

e com qualidade a toda a população moçambicana,  e considera que o 

conhecimento da medicina tradicional constitui parte integrante do património cultural 

dos moçambicanos.  Em relação à matéria prima dos produtos naturais usados pela 

medicina tradicional é referido que a medicina tradicional  deve respeitar a 

conservação da biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos naturais. 

É apenas com a aprovação do decreto 19/2007 que  se aprova o regulamento sobre o 

Acesso e Partilha de Benefícios provenientes dos Recursos Genéticos e Conhecimento 

Tradicional Associado  onde se reconhece o direito das comunidades  de decidir sobre 

o uso dos seus conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos e a 

repartição de benefícios derivados da exploração comercial deste conhecimento e 

produtos. Mais uma vez, o conhecimento tradicional é considerado um património 

histórico-cultural do povo moçambicano que pode ser cadastrado. 

Os produtos florestais não madeireiros estão cada vez mais associados às oportunidades 

de geração de rendimento a nível local e o plano estratégico de Administração 
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Nacional das Áreas de Conservação 2015-2024  considera o apoio de projectos 

comunitários de geração de renda  (ecoturismo, exploração sustentável 

e processamento de PFNM, agricultura de conservação, pesca, artesanato, cultura 

local, unidades de provimento de serviços  às Áreas de Conservação e Turismo em 

geral, reparação de estradas e infraestruturas etc.) como uma acção de promoção do 

desenvolvimento comunitário em áreas de conservação. 

Internacionalmente o comércio dos PFNM é regido pela Convenção Internacional 

sobre a Diversidade Biológica (CDB) que por sua vez contempla o Protocolo de 

Nagoya, adoptado por Moçambique, em Outubro de 2014, sobre o Acesso aos 

Recursos Genéticos e à Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes da sua 

Utilização (ABS). O protocolo estabelece um quadro jurídico transparente para a 

implementação efectiva dos três objectivos da CBD, incluindo "Partilha Justa e 

Equitativa dos Benefícios Decorrentes da Utilização do Conhecimento Tradicional e dos 

Recursos Genéticos" com o qual uma melhor contribuição para a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade estão previstos.  

 

A convenção Internacional para o comércio de espécies ameaçadas de flora e fauna 

bravia (CITES)  constitui um instrumento internacional para regulação do uso de 

espécies em perigo de extinção, tendo estabelecido o dia 3 de março, data de 

assinatura desta convenção como o dia mundial da vida silvestre ( fauna e flora) como 

forma de sensibilização global sobre a importância da vida silvestre.  A CITES 

recomenda suspender o comércio de duas espécies animais  ( Cordylus mossambicus e 

Cordylus tropidosternum) e as espécies das famílias das cycadaceae, staneriaceae e 

zamiaceae 

 

O facto de que não existem estatísticas fiáveis sobre a contribuição dos PFNM à 

economia nacional, tem relegado os PFNM para segundo plano nas políticas do sector 

florestal  e respectivas  estratégias de acção em Moçambique.  O quadro legal do 

sector florestal é predominantemente influenciado pela produção da madeira como 

produto nobre do sector. Deste modo a devida valorização e contabilização  da 

contribuição das florestas à economia local é importante para avaliar o “subsídio  da 

natureza” à economia rural do país. 

 

Para a valorização dos produtos florestais não-madeireiros, Moçambique criou uma 

plataforma legal e institucional para a promoção, utilização e valorização destes 

produtos  ( decreto 19/2007 de 9 de Agosto) cuja missão é:  

a) Partilhar o estado actual dos Produtos Florestais Não Madeireiros e seus 

mercados; 

b) Abordar a contribuição que os Produtos Florestais Não Madeireiros pode dar na 

geração de renda nas zonas rurais; 

c) Discutir como Moçambique pode beneficiar do sector emergente dos Produtos 

Florestais Não Madeireiros; 

d) Discutir o papel do quadro jurídico nacional e dos tratados e convenções 

internacionais e,  

e) Definir o caminho a seguir para a Promoção, Valorização e Uso dos Produtos 

Florestais Não Madeireiros no Pais em concordância com o mecanismo de 

Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes da sua Utilização (ABS).  
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Parte 2 -  A ANÁLISE DOS PFNM 

2.1  Tendências  
 
Se espera que na próxima década  o uso dos produtos florestais não madeireiros 

aumente, tal como aconteceu nas últimas duas décadas, quer seja nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (Shackleton et al.,2011), pois 

existem numerosas razões para o aumento do interesse global nos PFNM.  Em primeiro 

lugar se acredita que a promoção do uso sustentável dos PFNM poderá conduzir a 

uma situação de ganho-ganho na redução da pobreza e conservação da 

biodiversidade ( FAO,1995).  Em segundo lugar, o interesse pelos produtos naturais é 

crescente e derivado do aumento da atenção com a saúde e bem estar, da 

preocupação com a qualidade dos produtos consumidos, do fascínio pelo exótico e 

pelo aumento do interesse de onde provêm os produtos e como e por quem são 

feitos. Nos países desenvolvidos as preferências dos consumidores moveu fortemente 

em direcção ao consumo de produtos naturais e orgânicos. Os países emergentes 

asiáticos seguindo a mesma tendência oferecem uma oportunidade significativa no 

comercio internacional destes produtos ( Shacleton et. al. 2011) .  

 

Assim o aumento do consumo e comércio local e internacional pode induzir à  

formalização e regulação das cadeias de valor dos PFNM através da imposição de 

regras, limites de corte, taxas, multas, etc. motivadas pela sobre-exploração dos 

produtos, pelas agendas globais de conservação  (CBD, CITES),  pelo 

enfraquecimento do poder local, pela instabilidade económica ( Laird et al., 2012). Um 

estudo efectuado com as cadeias de valor da amarula na África do Sul, o 

embondeiro no Zimbabwe  indicam que a governação  destas cadeias  é mais 

efectiva quando o governo e as autoridades tradicionais cooperam e existe 

aceitação das normas de utilização por parte dos usuários. Nos casos em que as 

autoridades tradicionais são fortes, a propriedade do recurso segura e existe 

capacidade local para manejar os produtos sob pressão comercial, então as normas 

locais oferecem uma forma adequada de regulação, adaptada ao contexto cultural, 

e condições económicas e ecológicas ( Wynberg et al., 2012). 

 

Com as mudanças climáticas e possibilidade de se recorrer mais frequentemente aos 

PFNM como defesa em anos de crise ou eventos climáticos extremos, se espera que  

aumente o consumo e a pressão para que os PFNM passem a integrar a Agenda de 

Desenvolvimento.  

 

Para que tal aconteça, Shackleton & Pandey ( 2014) recomendam oito passos para 

alcançar a incorporação dos PFNM na agenda nacionais e internacionais :  

 1. integrar o inventário dos PFNM nos inventários nacionais e locais;  

A falta de inventário e informação sobre espécies chaves ( fruteiras, medicinais) 

dificulta a promoção de uso e comércio destes produtos. Dada a diversidade de 

produtos e partes das plantas usadas se recomenda concentrar a atenção de 

inventário sobre aqueles produtos cujo mercado já existe a nível local ou regional. 

Sabe-se que o esforço para realizar os inventários é grande mas a inclusão do 

levantamento de PFNM e quantificação (abundância) das designados chaves 

significa um esforço adicional pequeno quando comparado se fôr feito de forma 

separada. Em Moçambique o inventário nacional e  os inventários das concessões 

florestais devem incluir os PFNM. 
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 2. pesquisa da ecologia dos PFNM e dos níveis sustentáveis de exploração. 

A selecção das espécies sob maior pressão comercial e pesquisa da sua ecologia e 

potencial de exploração é fundamental para garantir que o aumento da pressão 

comercial não seja insustentável. 

 3. introduzir os PFNM na extensão rural /florestal para apoiar a extracção 

sustentável, maneio e recolha de dados a nível nacional. 

 4. Assegurar que os planos de desenvolvimento territorial incluem os PFNM nas 

decisões e avaliação das perdas e ganhos; 

 5. Dada a multifuncionalidade dos PFNM, incluir os mesmos nas políticas de 

Saúde, Segurança Alimentar, Energia, Cultura e Desenvolvimento Sócio-Económico. 

 6. Assegurar que o desenvolvimento das cadeias de valor não seja feito às 

custas da insegurança alimentar e fontes de subsistência das famílias pobres. 

 7. Promover a segurança do acesso e direito de uso dos PFNM para efeitos de 

auto-consumo e subsistência; 

 8. Examinar as causas de declínio de PFNM caso a caso em vez de assumir 

automaticamente que é derivado da sobre-exploração. 

 

 

2.1.1  Maneio sustentável e PFNM 

Se no passado foram feitos estudos do uso das plantas e animais  pela população 

moçambicana (etno-botanica, etno-zoologia, antropologia, sociologia) e foi 

amplamente demonstrada a importância destes produtos na  sobrevivência da 

população local,  actualmente  verificamos um período de valorização  económica 

dos produtos florestais não madeireiros  e  da sua contribuição para a economia local 

e nacional, e consequentemente o tema da exploração sustentável torna-se crucial. 

O argumento de que com base no conhecimento tradicional e regras costumeiras a 

população rural tem explorado os recursos naturais de forma sustentável  ao longo dos 

séculos, deixa de ser válido se considerarmos a crescente pressão derivada do 

crescimento demográfico e do crescente interesse  dos mercados e consumidores 

nacionais e internacionais no uso de produtos naturais (homeopáticos, medicina 

alternativa, etc) , isto é, os incentivos comerciais crescentes. 

Prevalece ainda que a maioria das actividades relacionadas com o uso e 

comercialização de produtos florestais não madeireiros em Moçambique baseia-se 

em acções extractivistas  de pequena escala, regra geral  respeitando as normas 

costumeiras das zonas de extracção.  Inventários  florestais e planos de maneio 

florestal que consideram a exploração sustentável destes recursos são raros para não 

dizer inexistentes.  

 Com a aumento demográfico e procura comercial destes produtos, as mudanças 

climáticas e necessidade de mitigação dos seus efeitos, torna-se imperioso 

desenvolver estratégias de  condução dos povoamentos para permitir  produção 

sustentável e evitar a sobre-exploração dos recursos, sobretudo daqueles com 

características únicas apreciadas ( ex: mwenge para timbilas) ou plantas sob grande 

pressão comercial ( ex: Warburgia salutaris). 

Existem inúmeras lacunas no conhecimento da exploração sustentável e tratamentos 

silviculturais dos PFNM,  desde a metodologia de inventariação destes produtos ( frutos, 
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sementes, raízes),  registos da extracção, unidades de medida, dinâmica da 

população e sua recuperação,  impactos da exploração, que dificultam a produção 

sustentável destes recursos, uma vez que a sustentabilidade só pode ser determinada 

pela medicão directa da taxa da extracção e a sua comparação com a taxa natural 

de renovação ( Godoy & Bawa, 1993).  

Aspectos complementares como a regulação do comércio, registo e contabilização 

dos Produtos Florestais Não Madeireiros são também pouco contemplados num 

sistema de administração florestal onde desde sempre a produção da madeira 

domina a preocupação dos florestais moçambicanos.  A visão holística da floresta e 

do aproveitamento integral dos bens e serviços da floresta vai passar necessariamente 

pela combinação da extracção madeireira e dos produtos florestais não madeireiros 

para maximizar o potencial económico/social e ambiental da floresta . 

 

2.1.1.1 Modelo genérico para desenvolvimento de sistemas de exploração e maneio de PFNM 
 

Vermeulen at al. ( 2008) apresenta um modelo genérico para o desenvolvimento de 

sistemas de exploração e estratégias de maneio para PFNM com base em estudos de 

caso na região do Cabo – RSA.  O modelo apresenta os seguintes passos: (1).  

formulação do objectivo de maneio ( consumo próprio, comercialização, etc). (2) 

Identificação dos actores chaves ou grupo de interesse/produtores, que consiste no 

conhecimento dos actores envolvidos e seus objectivos.; (3) definição do produto ( 

espécie, parte da planta extraída, qualidade requerida, meses de extracção, 

quantidades extraídas, para obter uma maior quantidade de dados qualitativos e 

quantitativos); (4) caracterização da vegetação e comunidade  vegetal associada 

à(s) espécie(s) alvo, refere-se à descrição do habitat e área de ocorrência da(s) 

espécie(s) alvo, com vista à delimitação e mapeamento da área potencial de 

exploração; (5) delimitação da área de exploração e a ser inventariada; (6) inventário 

do recurso considerando aspectos de densidade das plantas, classes de tamanho, 

distribuição, etc;  (7) taxa de renovação/regeneração e estudos de reprodução, inclui 

a identificação do crescimento e regeneração  em áreas com exploração e em  

zonas sem perturbação, a identificação da época do ano que a planta é mais 

sensível à colheita, etc. Estes estudos variam consoante a parte da planta ( casca, 

frutos, raízes, folhas); (8) desenvolvimento de um sistema de exploração e prescrições 

de maneio, refere-se à rotação, local de exploração,  ao tamanho mínimo que pode 

ser colhido, à percentagem da exploração, ao método de extracção, à época da 

extracção, etc.; (9) monitoria  da exploração dos PFNM e adaptação  contínua do 

sistema de maneio,  considera que a falta de dados geralmente não permite efectuar 

prescrições definitivas e que o maneio adaptativo consiste na única alternativa para 

responder às pressões imediatas e crescentes para a  exploração destes produtos, e 

consequentemente um sistema de monitoria dos impactos da exploração é 

necessário. 

2.1.1.2 Levantamento rápido da vulnerabilidade da planta 
Para além do modelo anteriormente descrito que prescreve a recolha de dados em 

vários anos para determinar a exploração sustentável, este pode também ser 

complementada com levantamento rápido da vulnerabilidade da planta. Trata-se de 

um levantamento rápido participativo para identificação de quais produtos florestais 
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não madeireiros  prioritários para a conservação e ou susceptíveis  à sobre-exploração 

e determinação de quais medidas devem ser utilizadas (Turner, 2007; Rijjoort, 2000,  

Wild & Mutebi, 1996).   

Turner (2007)  apresenta uma tabela de critérios  para o levantamento do potencial 

das espécies para serem exploradas, que ilustra de forma sumarizada o método ( 

tabela 3) : 

Tabela 3 – critérios para determinação de potencial de exploração 

Critérios ecológicos 

Potencial alto para exploração Potencial baixo para exploração 

Abundância alta Abundância Baixa 

Crescimento rápido Crescimento lento 

Reprodução rápida Reprodução lenta 

Reprodução vegetativa Sómente reprodução sexual 

Não é especifico ao Habitat Específico ao Habitat 

 Baixa Diversidade do habitat Grande diversidade do Habitat 

Diversidade de forma de vida baixa  Diversidade de Forma de vida alta  

Critério da forma de vida 

O uso de capins é provavelmente mais sustentável que o das árvores 

Partes usadas 

O uso de folhas /frutos/ caule é mais sustentável do que as raízes ( se não danificar) ou de que 

toda a planta ( madeira). 

Métodos de exploração 

O potencial para exploração é maior se os tamanhos maiores/ classes de idade não forem 

seleccionados 

Fonte:  Turner, 2007. 

É importante referir que os levantamentos participatórios  rápidos  que combinam o 

conhecimento tradicional e o envolvimento das comunidades com levantamentos 

quantitativos  são  preferíveis, pois alguns autores indicam que as informações locais 

tendem a ser mais qualitativas que quantitativas e  com grande variação de precisão. 

A precisão da informação depende também da memória e do grau de experiência 

dos indivíduos entrevistados  em relação à(s)  espécie(s) alvo.  
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2.1.1.3 Prescrições genéricas de maneio florestal 
 

Embora cada produto e local  apresente desafios específicos  e seja difícil estabelecer 

prescrições universais de maneio, foram compiladas algumas recomendações gerais 

na tomada de decisões a nível local (adaptado de Rijsoort, 2000; Wild & Mutebi, 1996):  

1. Conhecer os requisitos e comportamento das espécies nativas constitui a base do 

sistema de maneio dos PFNM e portanto especial atenção deve ser dada às normas 

costumeiras, conhecimento tradicional e rituais de colheita, uso e armazenamento 

destes produtos; Os conhecimentos transmitidos devem ser combinados com 

inventários e levantamentos quantitativos; 

2. A extracção de frutos, nozes e sementes quando intensiva e constante pode vir a 

reduzir o número de plântulas  pela redução da dispersão de sementes no solo para 

posterior germinação e na composição genética da população. Consequentemente 

o  plantio de “enriquecimento” e restrições de colheitas em árvores porta-sementes 

previamente  identificadas pode ser recomendado. 

3. Nos casos onde a espécie-alvo é de ocorrência limitada, com baixa densidade e 

apenas alguns exemplares,  deve-se considerar a plantação da espécie para 

“enriquecer” o povoamento e permitir a sua colheita sustentável. 

4. Se existe uma procura grande por um produto florestal não madeireiro no qual uma 

grande porção da biomassa é extraída para fins comerciais, deve-se fomentar o 

estabelecimento de plantações como melhor abordagem de maneio possível ( por 

exemplo, os povoamentos de bamboo); 

5. Se o produto passa do uso de subsistência para o uso comercial as chances de 

extracção insustentável aumentam e consequentemente, é necessário a maneio 

adequado da espécie-alvo. 

6. A extração de múltiplos produtos de uma  mesma espécie ( frutos, folhas, casca, 

raízes, madeira) deve ser considerada por ordem de impactos potenciais.  

2.1.1.4 Domesticação dos PFNM 
 

Como resultado do reconhecimento de que a extração de PFNMs das florestas 

naturais tem potencial limitado para melhorar as economias domésticas, vários 

estudiosos começam a questionar se o objetivo de melhorar os meios de subsistência 

baseados na floresta e se os PFNMs não deveriam ser domesticados (De Jong 2002).   

Vários autores (Ahenkan e Boon, 2010, 2011, Marshal et al. 2006 )  afirmam que é 

incorreto sugerir que os PFNMs possam ser colhidos indefinidamente sem práticas de 

gestão adequadas e domesticação para sustentar seu rendimento e portanto, exigem 

a necessidade de intensificar  a gestão e semi-domesticação destes produtos de 

origem florestal, incluindo mel, cogumelos, caracóis, plantas medicinais,  aromáticas e 

frutíferas.   

 

Os PFNM são produzidos e extraídos sob várias regimes de maneio, que variam desde 

a extração, semi-domesticação e sistemas intensivos de produção. Assim,  Belcher et 
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al.(2005) propõe a sub-divisão dos produtos florestais não madeireiros em três 

categorias: selvagem, manejados e cultivados. Os produtos selvagens são colectados 

em áreas de pousio, na floresta ao redor do agregado residencial e até daquelas mais 

distantes com pouca transformação na estrutura da floresta derivada desta 

actividade.  Os produtos manejados são obtidos de florestas parcialmente 

transformadas por tratamentos silviculturais (capinas, desbastes, podas) efectuados 

para encorajar a produção da espécie ou produto desejado favorecendo o uso 

múltiplo das florestas e mantendo uma biodiversidade elevada. Os produtos 

cultivados, são aqueles plantados deliberadamente, como sucede geralmente com 

as árvores fruteiras nativas.   Se as plantas podem ser facilmente propagadas (ex. por 

estaca) as pessoas se engajam na domesticação a pequena escala. Geralmente 

existe uma transição gradual  da colheita de produtos “selvagens” das florestas 

naturais,  para a plantação de “enriquecimento” em florestas secundárias, abertas ou 

zonas de uso múltiplo, para o estágio de maneio intensivo da produção, em jardins, 

hortas, pomares e estufas (Ahenkan e Boon, 2011). 

 

 

2.1.1.5 Certificação dos PFNM 
 

Um programa de certificação conhecido é o que foi desenvolvido pelo Conselho de 

Maneio Florestal (Forest Stewardship Council, FSC), que se concentra no maneio 

sustentável das florestas e na conservação da biodiversidade. Até recentemente, o 

FSC concentrou-se principalmente na exploração madeireira sustentável, mas os 

primeiros PFNM com uma certificação do FSC aparecem agora no mercado. Várias 

outras empresas produtoras de PFNM estão em vias de obterem um certificado. A 

maioria destes projectos encontram-se nos EUA, América do Sul e Europa. Nos 

programas de certificação deve-se pôr mais ênfase na incorporação dos produtos de 

plantas selvagens, provenientes de Moçambique. Contudo, a certificação requer um 

nível elevado no âmbito organizativo e também quanto ao conhecimento técnico 

dos produtores, particularmente no que se refere ao maneio, monitorização, rastreio 

dos produtos e comercialização. Isto, a par dos custos implicados, fará com que a 

maior parte dos recolhedores de PFNM nos países em vias de desenvolvimento não 

participem em tais iniciativas, a não ser que tenham acesso à assistência técnica e 

financeira. As ONG e as instituições governamentais podem dar assistência a 

pequenas indústrias de base florestal para implementarem os planos de maneio 

sustentável e para obterem uma certificação.  

 

 

2.2  PFNM  e pequenas/médias empresas 
 

A comercialização de PFNM é dominada pelo negócio informal e são poucas as 

empresas registadas para a  produção e comercialização destes produtos. 

 

Quando se considera as empresas registadas, o sector florestal moçambicano é 

caracterizado pela predominância das pequenas /médias empresas ( isto é, aquelas 

com menos de 50 empregados) representando cerca de 95% das empresas florestais 

registadas (Nhancale et al.,2009). 
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As iniciativas de rendimento com base em produtos florestais não madeireiros, grupos 

de interesse” são caracterizadas pelo uso de tecnologias simples, predominantemente 

rurais e frequentemente sazonais, com pouco capital associado, beneficiando a 

economia local,  sendo geralmente baseadas na mão de obra das mulheres .  As 

seguintes condições devem estar presentes  ao se identificar oportunidades de 

investimento em empresas de PFNM ( FAO, 2005):  

• O potencial e procura de mercado deve ser bom; 

• A tecnologia de transformação deve ser disponível  e apropriada ao uso local 

para permitir baixos custos de produção por unidade produzida; 

• A produtividade do trabalho pode aumentar ou tem potencial para aumentar; 

• As capacidades de gestão e tecnologia devem ser boas 

• O abastecimento sustentável da máteria-prima deve estar garantido. 

 

As pequenas/médias empresas encontram dificuldades em conjugar a maximização 

dos benefícios e o maneio sustentável destes produtos florestais, devido aos inúmeros 

desafios e riscos associados. São eles ( Awono et al., 2013): 

 

1. Empresas fracas com capacidades limitadas , sobretudo aqueles iniciativas locais e 

comités com pouca experiência em mercado, processamento e comercialização 

destes produtos, incluindo a obtenção de créditos,  autorizações e documentos 

oficiais. 

 

2. Falta de conhecimento das tecnologias de armazenamento, transformação, 

preços, mercado; 

 

3. Acesso  difícil a financiamento, para adquirir equipamento, e tecnologia de 

processamento e competitiva; 

 

4. Assegurar o acesso e benefícios equitativos para manter um negócio justo e 

sustentável; 

 

 

Tecnologia de informação e pequenos negócios de PFNM 

 

Com o aumento da cobertura da rede celular sobretudo nas áreas rurais, as 

tecnologias de informação e comunicação em Africa e em Moçambique  possuem 

um papel fundamental de apoio aos pequenos negócios, pois :  (i) aumenta a 

possibilidade de acesso à informação em tempo real, tal como as preferências  dos 

consumidores, preços, disponibilidade de transporte, acessibilidade das estradas, etc; 

(ii) aumenta a comunicação entre  produtores e comerciantes e consequentemente 

a confiança; (iii) aumenta a comunicação entre  os produtores  de forma individual ou 

através de associações e redes de apoio ( Shackleton et al, 2011) 

As tecnologias de informação são um instrumento de apoio para a ligação entre 

produtores rurais  e consumidores que necessita de ser incentivado. 

 

2.2.1  Cadeias de Valor dos PFNM  

A Cadeia de Valor descreve o conjunto total de actividades necessárias para conduzir 

um produto ou serviço desde a concepção, fases intermediárias de produção 



26 
Agenda 2035 e PNF  

 Produtos Florestais Não Madeireiros – DRAFT 1.3  setembro 2018  Compilado Carla Pereira 

 

(transformação e serviços), comercialização, entrega aos consumidores finais e seu 

descarte final após uso (Kaplinsky ,2000). A Cadeia de Valor implica uma abordagem 

virada ao negócio que pretende  obter o melhor valor possível de todas as etapas de 

produção, processamento e comercialização de um produto, e quanto mais e melhor 

cooperarem os intervenientes da cadeia ( produtores, comerciantes, processadores, 

vendedores a grosso e a retalho, etc) maior será o valor gerado para cada actor em 

toda as etapas da cadeia de valor ( Marshal et al. 2005).  Esta autor indica que as 

Cadeias de Valor dos Produtos Florestais Não Madeireiros  são muito dinâmicas e que 

existe uma grande versatilidade e resiliência a choques externos e adaptabilidade a 

mudanças de contexto. Num estudo da estrutura e função de 16 cadeias de valor  de 

PFNM na Bolívia e México e  dos aspectos chaves para o sucesso das mesmas foi 

encontrado que:  

1. A maioria das cadeias de valor de PFNM são guiadas pela procura, e o 

estabelecimento de uma cadeia de valor baseada somente no potencial de 

abastecimento é improvável que tenha sucesso. 

2. A inovação ( em termos de maneio do recurso, processamento e mercado) é crítico 

para manter a posição no mercado; 

3. Um nicho de mercado especializado e um produto de qualidade ajudam a 

proteger contra a substituição do produto. 

4. Empresários possuem um papel essencial em facilitar o acesso aos mercados, 

através do fornecimento de informação, habilidades e apoio financeiro. 

5. A viabilidade de uma cadeia de valor de um produto florestal não madeireiro,  

pode também depender de outro produto. 

6. Concentração de poder  nas mãos de uma poucas pessoas é mais provável de 

acontecer com produtos perecíveis ou altamente processados para o mercado 

internacional; 

Aspectos chaves no desenvolvimento das cadeias de valor são (adaptado de Lyman,A. 

2018):  

1. Na etapa de colheita e armazenamento: 

 Esta etapa inclui aspectos importantes como a relação com fornecedores, controle de 

qualidade e garantia de qualidade, rastreabilidade, equipamento de colheita e  infra-

estruturas de armazenamento, sustentabilidade do abastecimento, etc. 

2. Na etapa de processamento 

Esta etapa os aspectos como o controle de qualidade e garantia de qualidade do 

produto processado são fundamentais bem como o conhecimento, habilidades e 

tecnologia  do processamento, gestão, do processo e equipamento necessário. 

3. Na etapa de embalagem 

Esta etapa  inclui o acesso e disponibilidade de embalagens, rótulos,  desenho , e 

competitividade do produto. 

4. Na etapa de acesso ao mercado e ambiente de negócio 

Esta etapa inclui a logística, distribuição, serviços especializados (laboratórios, etc.), e 
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gestão; 

5. Na etapa de marketing e certificação 

Nesta etapa, aspectos como Investimento, estratégia de mercado,  pesquisa e 

identificação de mercados relevantes, são fundamentais; 

6. Na etapa de financiamento e gestão financeira 

Esta etapa inclui  aspectos como os fluxos de caixa com especial atenção à  

necessidade de garantir a disponibilidade financeira na época da colheita que pode 

ser concentrada em apenas alguns meses, confiança dos investidores, importação e 

exportação. 

A cadeia de valores padrão não inclui apenas etapas mas também diversos actores, 

entre os quais,  os extractivistas que são as pessoas que fazem a extração ou recolha 

dos produtos na floresta, podendo também ser produtores nos casos em que estes 

façam o cultivo dos produtos, os processadores ou transformadores que são aqueles 

que modificam ou processam o produto primário/matéria prima em produto parcial ou 

final que em seguida é comercializado pelos intermediários para o mercado final ou 

para outros transformadores/processadores de níveis subsequentes conforme a 

natureza da cadeia em causa (Straatmann, 2014).   

 

Do levantamento realizado pela Phyto trade em 2016 em Moçambique,  as principais 

cadeias de valores dos PFNM são:  

1. a cadeia de valor do mel,  

2. a cadeia de valor dos produtos de higiene e saúde que incluem os óleo de beleza e 

plantas medicinais,  

3. produtos alimentares (maioritariamente para o mercado nacional),  

4. material de construção e artesanato,  

5. cosméticos, tintas e corantes.  

 

2.2.2 Principais problemas e desafios  nas diversas etapas das cadeias de Valor dos PFNM   
 

Os participantes ao workshop de apoio à formulação do Programa Nacional de 

Florestas identificaram os seguintes problemas associados às principais etapas de 

desenvolvimento de cadeias de valor dos PFNM, nomeadamente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
Agenda 2035 e PNF  

 Produtos Florestais Não Madeireiros – DRAFT 1.3  setembro 2018  Compilado Carla Pereira 

 
Tabela 4 – Principais problemas no desenvolvimento das cadeias de valor de PFNM 

 
Etapas Problemas Associados 

 
 
 
 
 
 

Etapa preliminar - 
Estudo de Mercado 

a) A comunidade não conhece o valor dos recursos; 
b) Não existe informação sobre a disponibilidade do recurso a nível 
do País e viabilidade associada; 
c) Geralmente não existe reconhecimento (ou certificação) por parte 
da comunidade no que toca ao uso e valor dos PFNM, principalmente 
antes da certificação científica; 
d) Existe uma necessidade de aprofundar o conhecimento técnico; 
e) Existe um mercado nacional para os produtos - a dificuldade incide 
sobre a qualidade e quantidade; 
f) A legislação e instituições associadas não está clara e definida - 
portanto existem dificuldades no que toca a registo de material 
genético, definição de responsabilidades, etc. 
g) Não existe sustentabilidade a nível da exploração dos recursos 
florestais (madeireiros e não madeireiros) - abate das árvores de 
forma descontrolada; 
h) Não existe conhecimento sobre os sub-produtos que por vezes têm 
mais valor do que o produto principal (ex:  produto principal - mel; os 
sub-produtos como favos, propolis; veneno das abelhas tem valor 
mais alto); 

 
 
 

Etapa 1 - Extração 

a) As dificuldades a nível de extração são diferentes dependendo do 
tipo de PFNM; 
b) É necessário promover conhecimento técnico de técnicas de 
extração; 
c) Falta de equipamento e infra-estrutura para a extração dos 
recursos; 
d) É necessário aumentar a qualidade e quantidade dos recursos 
relativos à extracção; 

 
Etapa 2 - Processamento 

a) Mapeamento de como o processamento pode ser feito a nível da 
comunidade; 
b) Elaboração do registo de cada produto numa base de dados e das 
actividades associadas ao processamento; 

 
 

Assuntos Gerais 

a) É necessário aprender de cadeias de valor como a do mel, as 
experiências ao longo dos últimos anos; 
b) Utilização destas cadeias de valor e utilizá-las como estudos de 
caso (case studies) na estratégia; 
c) É preciso garantir a sustentabilidade do mercado no que toca ao 
acesso ao mercado; perceber os processos associados à procura e à 
demanda; processos associados à transição para o cultivo e fomento 
dos PFNM ao invés da extracção tradicional; 

Fonte: Grupo de trabalho- PFNM ( workshop de formulação da agenda 2035 e  Programa Nacional de 
Florestas) 

 

 

A tabela 5 resume os principais desafios do desenvolvimento dos PFNM e a 

necessidade de promover o seu conhecimento, valorização e apoio às  principais 

cadeias de valor ( mel, fruteiras, plantas medicinais) considerando um comércio justo, 

a valorização do conhecimento tradicional  e partilha  de benefícios. 
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Tabela  5 – desafios chaves e estratégia de comercialização de PFNM em Moçambique 

Desafios chaves Estratégias recomendadas 

Falta de uma política e estratégia para 

orientar o uso, maneio e 

desenvolvimento de PFNM em 

Moçambique. 

• Formulação de uma política e estratégia  

nacional de desenvolvimento de PFNM; 

Conhecimento inadequado  sobre o 

recursos florestais não madeireiro, falta 

de estatísticas e desconhecimento do 

seu potencial para a economia local e 

nacional. 

• Levantamento/mapeamento dos principais 

PFNM com, procura nacional e 

internacional  e  respectivas cadeias de 

valor; 

• Inclusão de PFNM nos inventários nacionais; 

• Criação de banco de dados e registo de 

PFNM; 

 

Baixo nível de sensibilização para a 

importância dos PFNM 

• Campanha de divulgação dos PFNM; 

• Treinamento de OSC’s, comunidades e 

extensionistas na importância e potencial  

dos PFNM; 

Garantia de uso e acesso a PFNM para 

auto-consumo  

• Ordenamento territorial considerando os 

PFNM a nível da paisagem. 

Exploração insustentável  • Levantamento rápido de vulnerabilidade 

das espécies sob pressão comercial ( por 

ex. Warburgia salutaris); 

• Inventários e Planos de maneio incluem 

PFNM; 

• Promover domesticação; 

• Promover governação local e envolvimento 

de produtores no respeito às 

regras/restrições de maneio. 

Fracas habilidades de colheita e 

processamento  

• Capacitação dos camponeses e 

extensionistas  sobre técnicas de extracção 

e processamento; 

• Garantir acesso a micro- crédito  e 

treinamento para equipamento e 

tecnologia de extração, processamento e 

embalagem; 

• Atrair investimento estrangeiro; 

Falta de informação de mercado • Aumentar o acesso a mercado e as 

ligações entre produtores e comerciantes. 

 

2.2.4 Cadeia de valor do Mel 
 

Moçambique tem uma capacidade excepcional de produção de mel nos seus cerca 

de 40 milhões de hectares de florestas, maioritariamente composto por formação de 

miombo conhecida pela qualidade prima de mel nela produzida. O potencial estimado 

de produção, com dez mil colmeias é de 100 toneladas de pólen, 300 toneladas de 

cera e 100 toneladas de mel puro. Os subprodutos que derivam desta actividade: o 

própolis, o pólen, a cera e a geleia real, são muito utilizados por outras indústrias, como 

a farmacêutica. Estima-se que a procura do mercado interno moçambicano 

estruturado na rede comercial formal seja ao redor de 60 toneladas /ano, das quais 50% 

é abastecido pelo produto nacional. Se considera que a procura poderá duplicar se 

aspectos como preço e qualidade forem competitivos com os do mel importado ( 
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africa do sul, portugal e outros) ( Santos e Alcobia, 2018). Estes autores identificaram 

quatro aspectos determinantes da procura de mel no mercado moçambicano:  

• Aspectos relacionados com o produto (variedade, qualidade, marca, 

características, e embalagem);  

• Aspectos relacionados com o preço ( política de preços, concorrência, custos e 

perspecção), 

• Aspectos relacionados com a promoção ( publicidade, comunicação e 

promoção de vendas); 

• Aspectos relacionados com a praça ( canais de distribuição, cobertura 

geográfica, transporte e locais de produção e venda); 

 

A china é o maior produtor mundial de mel com uma produção de 466.000 toneladas ( 

em 2013). Moçambique produz cerca de 500 toneladas/ano.  

 

Embora o mel seja derivado apenas indiretamente de espécies de plantas, é claro que 

há um grande potencial para o mel e seus subprodutos em pelo menos quatro cadeias 

de valor. O mel é comercializado em menor escala nas zonas rurais no país em geral 

com excepção da Província de Manica, onde a Fundação Micaia desenvolve grandes 

iniciativas de produção deste produto. Actualmente, a Micaia é conhecida por 

procurar aumentar a sua produção de mel e expandir a sua presença em Moçambique 

através da Mozambique Honey Company (Phyto Trade, 2016).  

 

Na província de Sofala  a ADEL SOFALA está também a fomentar grande movimento 

comunitário para a produção de mel (Taybo, Comunicação pessoal, 2018), o mesmo 

acontecendo com o operador florestal Madeiras Dalmann (TCT) baseado em Catapú, 

distrito de Cheringoma (White, 2017, comunicação pessoal) e a Mozambique Honey 

company ( Ruijten, 2011).  Há uma concorrência substancial dentro dos mercados locais 

de mel a partir de importações pelos supermercados e a presença de produtos 

substitutos. Combinados com 

considerações de qualidade - 

elevada humidade em algumas 

áreas de produção, como a 

Zambézia, incluindo os distritos 

abrangidos pelo relatório da Phyto 

trade - os custos de transporte e 

produção combinam-se para tornar 

esta operação de baixa margem 

(Phyto trade, 2016).  

 

No passado já houveram várias 

iniciativas de estruturação do sector 

do mel, lideradas pelo Estado,  sendo 

de destacar  o Programa Nacional de 

Apicultura.  Actualmente as empresas 

privadas  ( FRUTIMEL, LDA; 

Mozambique Honey company,entre 

outras) e ONG’s se destacam  no desenvolvimento desta cadeia de valor ( ADEL, SNV, 

entre outras). 

 

 

Nome da Empresa:  FRUTIMEL, LDA  
Ramo: Fruticultura e apicultura. 
Criação: 2003 
Volume de produção:  Produção e comercialização  
de 8 toneladas/ano de mel. 
PFNM comercializados:  mel e cera. 
número de pessoas envolvidas:  rede de 150 
apicultores familiares e 6 funcionários da empresa. 
Serviços  adicionais prestados: formação, 
consultoria, remoção de enxames, fabrico e venda de 
colmeias e todo o equipamento para a apicultura; 
Principais problemas e desafios: implementação 
de projectos de envergadura e reconhecimento da 
longa experiência e domínio técnico da empresa. 
 

Caixa nr 1 – Produção de mel e cera 
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Dado o elevado nível de competição de méis importados, os mercados de exportação 

devem ser considerados como de baixa prioridade - procurando aqueles onde uma 

vantagem comparativa surge especializada, por exemplo, no mel moçambicano, ou 

fontes únicas como as florestas de Brachystegia.  

 

Um estudo sobre as cadeias de valor de mel Moçambicano realizado pela FAO ( 2004) 

concluiu que o potencial produtivo de mel em Moçambique para além da qualidade e 

quantidade tem enúmeras vantagens competitivas para o mercado internacional com 

destaque para o mercado Sul Africano, porém precisa de  melhorar os métodos de 

produção actualmente na sua maioria tradicionais que modernos, o que faz com que o 

controle de qualidade e gestão de processo de produção seja difícil.  A introdução de 

colmeias melhoradas (colmeias verticais móveis) a necessidade de remover a casca 

das árvores, matando-as, é reduzido, salvando assim muitas árvores da destruição. Em 

Gorongosa, Sofala, uma pesquisa mencionou que pelo menos 7000 árvores são mortas 

a cada ano para remover o casca para construir colmeias tradicionais. Por outro lado, 

com o uso de colmeias e técnicas melhoradas, não há necessidade de usar fumaça e 

fogo para manter as abelhas longe, talvez até matá-las, durante o colheita de mel, 

salvando as abelhas da destruição periódica (FAO, 2004). 

 

Em 2016 a Phytotrade, volta a ressaltar que existe, toda uma gama de oportunidades 

disponíveis para melhorar a cadeia de valor do mel, desde técnicas de produção 

melhoradas e colmeias, melhorias de qualidade, volume, embalagem e distribuição, 

acesso ao mercado local, acesso ao mercado internacional através de fontes claras e 

originais e identificação de fontes de pólen, certificação - orgânica, comércio justo . 

Outras possibilidades incluem maior adição de valor através da fabricação, marca, 

embalagem e distribuição de hidromel (Phyto trade, 2016).  

O estudo da cadeia de valor do mel na região do Vale do Zambéze para a 

operacionalização da estratégia de desenvolvimento da apicultura nas provícias da 

Zambézia, Sofala, Manica e Tete consiste num importante subsídio para o 

desenvolvimento de uma estratégia nacional,  tendo identificado 21 distritos com maior 

potencial apícola nestas províncias. São eles:  

Província Descrição sumária Distritos com maior 

potencial apícola 

Zambézia Coperativa Cinzenda Tae e loja 8 Morrumbala e Mopeia) 

Portucel ( Ile e Alto Molocué) combina a plantação de 

eucaliptos e apicultura. Potencial de produção de 100 

ton/ano. Fase de arranque com 60 colmeias. 

Quinta Dangi ( Alto Molocué). 

96 colmeias em produção. 

Morrumbala 

Mopeia 

Ile 

Alto molocué 

Lugela 

Gurué 

Sofala APISO (Dondo) com 22 apicultores e 32 colmeias ( tradicionais Gorongosa 
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e melhoradas). 

28 Associações de mulheres apicultoras ( Caia, Gorongosa, 

nhamatanda e Dondo)englobando 85 mulheres picultoras, 436 

colmeias moveis e 4 extensionistas. 

Parque nacional da Gorongosa inclui 3 associações com 60 

apicultoras e 60 comeias tradicionais. 

SDAE gorongosa - compra favos de mel, processa e  vende 

para distribuidores e rede comercial. 

Nhamatanda 

Caia 

Dondo 

Manica Portucel ( Sussundenga) na fase de arranque com 60 colmeias 

moveis instaladas  e 1 técnico formado. Possui potencial para 

produção de 100 ton/ano, e uma perspectiva de estabelecer 

50.000 ha até 2021. 

17 Associações de mulheres apicultoras ( Guro, Barué, 

Sussundenga e Gondola) englobam 135 mulheres  e 664 

colmeias  móveis. 

Mozambique Honey Company ( Chimoio) compra   favos de 

mel, processa e vende para distritbuidores e rede comercial, 

fornece insumos e presta assistência técnica. 

CEFLOMA ( Machipanda)com 1000 hectares de floresta possui 

7 colmeias móveis, 2 técnicos formados e uma cada do mel. 

Como centro de formação possui capacidade para 50 

formandos. 

IAC ( Chimoio)providencia formação técnica com apiário. 

Sussundenga 

Gondola 

Manica 

Barué 

Guro 

Tambara 

 

Tete Associação de apicultores de Mutarara inclui 180 apicultores e 

600 colmeias e casa do mel ( SDAE). 

Associação de apicultores de Tsangano inclui 300 apicultores e 

50 colmeias tradicionais e cortiços. 

Associação de apicultores de angónia, inclui 30 apicultores e 

30 colmenias tradicionais e cortiços; 

Associação de apicultores de Chiuta inclui 60 apicultores e 10 

colmeias tradicionais e cortiços. 

Associação de apicultores de Maravia, compreende 30 

apicultores e 50 colmeias  tradicionais e cortiços). 

Mutarara 

Tsangano 

Angónia 

Chiuta 

Maravia 

 

Fonte: Santos & Alcobia ( 2018) 

Destaca-se neste levantamento o envolvimento das mulheres e os esquemas 

associativos para a produção do mel como uma forma de apoio colectivo e economia 

de escala. 

A análise das ameaças indica que a fraca qualidade da produção nacional, sobretudo 

daquela baseada na tecnologia tradicional  constitui um constrangimento consideravel 

ao acesso do mercado nacional. 
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Tabela 6 - Análise  das fortalezas, fraquezas , ameaças e oportunidades da cadeia de valor do MEL – Moçambique 

Análise FOFA PRODUÇÃO PROCESSAMENTO DISTRIBUIÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

SERVIÇOS DE APOIO 

Pontos fortes Tradição de produção 

de mel. Conhecimento 

no maneio de enxames 

em colmeias móveis, 

colheita e 

processamento. 

Condições ambientais 

favoráveis e flora 

melífera abundante; 

A apicultura pode ser 

facilmente combinada 

com outras actividades 

pois não requer muito 

tempo e esforço.  

Número significativo de 

produtores e 

experiência 

associativa. 

Possiblidade de obter 

quantidades de 

produção em regime 

associativo que 

viabilize unidades de 

processamento. 

Possibilidades de 

parceria entre 

empresas de 

reflorestamento e 

comunidades para o 

fomento da 

actividade apícola. 

 

Aumento da procura 

do mel para consumo 

doméstico que 

actualmente é 

abastecido com a 

importação.~ 

Preços competitivos do 

mel nacional em 

comparação com o 

importado desde que 

se garanta a qualidade 

exigida. 

Distribuidores com 

interesse e possiblidade 

de colocar no mercado 

grandes quantidades 

de mel nacional.  

Experiência do 

passado no 

Programa nacional 

de fomento de 

apicultura. 

Interesse das 

agências e da 

cooperação na 

cadeia de valor do 

mel. 

Pontos fracos Baixos níveis e 

rendimentos de 

produção, sobretudo 

nas colmeias 

tradicionais; 

Falta de disponibilidade 

de colmeias moveis, 

equipamentos de 

protecção e 

ferramentas a preços 

acessíveis. 

Fragilidade das 

organizações 

associativas existentes 

e/ou falta de 

associações. 

Custo de produção é 

elevado;   

Falta de uma entidade 

que seja representativa 

e coordenadora das 

organizações e 

actividades melíferas, 

devido à extinção do 

programa nacional de 

fomento apícola. 

Os padrões de control 

de qualidade não são 

aplicados; 

Falta de instalações 

para processamento 

com padrãoes de 

qualidade ( casas do 

mel). 

Dificuldades em 

adquirir embalagens 

para colectar, 

transportar e 

armazenar  o mel em 

condições adequadas 

de higiene. 

Dificuldade de 

transporte do material 

colhido das colmeias 

para o local de 

processamento e falta 

de material para 

transporte ( alças). 

Mercados  e canais de 

distribuição pouco 

desenvolvidos; 

Preço de venda de mel 

nacional é baixo 

comparativamente 

com o mel importado 

devido à baixa 

qualidade do mel 

nacional. 

Mercado informal e 

preços baixos. 

Falta de padrões de 

qualidade 

Fatal de embalagens 

standard de 500 gr para 

venda de mel ao 

publico consumidor e 

rede comercial ( lojas e 

supermercados). 

Curriculos 

desactualizados na 

disciplina de 

apicultura mos 

cursos de formação 

agrária. 

Pouca visiblidade da 

apicultura  nas 

políticas e 

estratégias 

nacionais. 

Apicultura não é 

contemplada no 

programa de 

extensão rural. 

Apoio técnico 

inadequado. 

Gestão deficiente 

de alguns créditos.  

Oportunidades  Áreas extensas de 

floresta de miombo. 

Elevado número de 

produtores em algumas 

zonas,  com 

quantidade produzida 

suficiente para viabilizar 

a criação de casa de 

Casas do mel possuem 

a oportunidade de 

vender directamente 

na rede retalhista 

local, capturando 

mais valias para o 

sector produtivo. 

Mudança de 

Procura maior que a 

oferta. 

Distribuidor a nível 

nacional  ( Tropigália) 

com rede de clientes 

interessados em mel 

nacional. 

 Existência de 

escolas vocacionais 

e ensino técnico. 

A apicultura como 

um serviço 

ambiental 

importante para a 

vitalidade das 
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mel. 

Os projectos de 

reflorestamento 

permitem a expansão 

em grande escala da 

actividade apícola. 

Potencial para apoio 

de género e melhoria 

de bem estar nas 

comunidades locais; 

tecnologia de 

colmeias tradicionais 

para colmeias móveis 

pode permitir o 

processamento em 

casas do mel com 

garantia de melhor 

qualidade 

 

Segmento de  

restaurantes e hotelaria 

tem potencial de 

procura. 

Margem bruta 

significativa entre preço 

do produtor e preço de 

venda ao público, 

equiparado ao preço 

do mel importado, 

tornando-o um negócio 

atraente 

Falta de competição 

para mel de qualidade. 

Existe muito espaço 

para mais empresários; 

Mercado para produtos 

derivados do mel; 

florestas devido á 

acção polinizadora 

das abelhas. 

Ameaças Falta de incentivo para 

melhorar a qualidade 

do mel; 

Baixa qualidade. O 

método tradicional 

origina sedimentos e 

destroi os favos durante 

a colecta e extração 

com baixos 

rendimentos. 

Degradação ambiental 

Acesso a tecnologia 

melhorada, 

equipamento e 

ferramentas e insumos. 

Falta de casas do mel. 

Escassez de 

embalagens para 

armazenamento e 

envasamento do mel 

processado. 

Muitos produtos 

substitutos, como por 

exemplo o açúcar que 

são mais baratos no 

mercado; 

Canais de distribuição 

inadequados para fazer 

fente ao aumento da 

procura. 

 

Falta de programas 

governamentais de 

apoio à apicultura ( 

não é um sector 

prioritário); 

Dificuldades de 

acesso a credito 

para actividades de 

risco como a 

apicultura- 

Ausência de 

formação apícola 

no programa de 

extensão rural 

Fonte: Adaptado de Santos e Alcobia ( 2018) e VSO (2010).   

Os principais  riscos e desafios da cadeia  de valor do mel são ( Santos e Alcobia, 2018): 

• O uso de queimadas e utilização de cascas de arvores para fabrico de 

colmeias tradicionais; 

• Resistência dos apicultores tradicionais à mudança de tecnologia melhoradas. 

• Roubos de mel com destruição de colmeias; 

• Escala de produção pequena sobretudo nos primeiros anos de introdução de 

novas tecnologias suficiente para viablizar as casas de mel. 

• Capacidade logistica e técnica das casas do mel para atender o 

envasamento, rotulagem e comercialização 

• Falta de conhecimento e experiencia em marketing das organizaçõs dos 

apiculotres e casas do mel para estabelecer ligações e negociar directamente 

com mercado. 

• Inadequada promoção e publicidade do mel nacional junto à rede comercial 

e público consumidor. 

• Gestão inadequada de créditos e financiamentos. 

• Ausência ou despriorização da apicultura nos programas de desenvolvimento e 

políticas sectoriais. 
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O Programa Nacional de Apicultura criado em 1982  que contava com duas estruturas 

de apoio: (i) o centro de formação de Apicultores em Marracuene e o centro de 

fabrico de material apícola na Matola,  foi extinto em 1994 provocando uma quebra 

no desenvolvimento apícola do país (Santos e Alcobia, 2018).   Actualmente não existe 

um programa do governo de apoio à formação de apicultores, disseminação de 

colmeias e apoio técnico à cadeia de valor. O sector privado reclama a criação de 

um concelho nacional do mel, ou a revitalização do programa nacional apícola para 

melhorar o diálogo entre o governo e as empresas bem como na procura de fundos e 

actividades de capacitação e fomento da indústria  moçambicana do mel ( 

Ruijten,2011; Santos e Alcobia, 2018). 

Santos e Alcobia ( 2018) idealizaram o paradigma de mudança para esta cadeia de 

valor, na qual consideram a necessidade de transitar do cortiço e colmeias de 

tradicionais para as colmeias móveis langstroth como forma de alcançar a qualidade 

desejada e maior  penetração no mercado nacional e internacional, apoiado por um 

conjunto de acções e assistência técnica para a adopção e acesso  às tecnologias e 

técnicas melhoradas de extração, colheita, maneio de enxames, processamento e 

comercialização.  Acções de apoio para melhorar o conhecimento sobre o potencial 

apícola da flora nacional ( espécies melíferas), de promoção  da marca nacional e 

especificações técnicas bem como homologar o mel de moçambique como produto 

nacional certificado são também recomendadas. 

Cera de Abelha 

Segundo o relatório da Phytotrade (2016) uma área especialmente interessante para 

obtenção de mais valias,  inclui a cera de abelha - procurada para fins cosméticos e 

industriais. Não existem instalações de processamento na região da África Subsahariana 

e isso oferece uma oportunidade para Moçambique estabelecer-se como um 

fornecedor de cera de abelha - incluindo o processamento de países vizinhos. Agrega 

valor especialmente à produção de mel.  

No entanto, a cera de abelha seria primariamente considerada como uma 

oportunidade de mercado secundário para o próprio mel, dado que a produção de 

cera de abelha só pode ocorrer quando o mel é colhido. A preparação em volume 

de produtos como o hidromel - como na Etiópia, por exemplo - poderia ser uma forma 

de agregar valor adicional ao sector de mel por meio de novos produtos e 

disponibilizar volumes adicionais substanciais de cera de abelha. 

 

Em resumo, existe um interesse forte a nível comunitário no desenvolvimento do sector 

do mel. No entanto, é improvável que uma abordagem fragmentada baseada em 

actividades de pequena escala traga sucesso a longo prazo. 

Deste modo a revitalização de programas nacionais de apoio à produção de mel 

devem ser considerados, para permitir o aumento de rendimentos a nível familiar e 

colocar o país  na topo do comércio regional  do mel e seus derivados. 

 

2.2.5 Cadeia de valor de PFNM para higiene pessoal e saúde 
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As florestas de Moçambique apresentam um potencial considerável de plantas que 

produzem vários tipos de produtos para higiene pessoal e saúde. A lista inclui uma série 

de plantas naturais usadas para ingredientes de sabão, limpeza de dentes etc, com 

destaque para a Aloe Vera, a batata africana, o Cactus, a moringa, a planta de 

‘Lihlehlo’(dicerocaryum eriocarpum) conhecida em inglês como ‘Devil's Thorn’.  

 

A cadeia de valor desses PFNM envolve basicamente dois actores, os colectores que na 

maioria das vezes são as comunidades locais de famílias pobres e os revendedores que 

são pessoas da comunidade ou não com algum conhecimento de mercado que 

adquirem dos primeiros.  

 

Segundo o estudo da Phytotrade (2016) esse mercado é centrado sobretudo na 

procura local, utilizando plantas e oportunidades domésticas. De particular interesse 

poderia ser o desenvolvimento de produtos de limpeza e tratamentos dentários através 

das aplicações de Jackalberry ( Diospyros mespeliformis) , por exemplo. Esta espécie, 

possui propriedades antibióticas, anti-hemorrágicas,  fungicidas, e um alto conteúdo de 

flúor.  Isto é visto como uma oportunidade em conjunto com, por exemplo, o Ministério 

da Saúde / Departamento de Medicina Tradicional. Seria necessário trabalhar com um 

empreendedor para levar esse produto ao mercado e garantir a conformidade 

regulatória. As metas de mercado seriam inicialmente  domésticas em Moçambique, 

mas poderiam ser ampliadas regionalmente e possivelmente internacionalmente. 

 

Uma abordagem semelhante poderia ser adotada para os sabonetes e xampus para os 

mercados domésticos. Para ambos os casos - o escopo empresarial é necessário - 

juntamente com o apoio associado à pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de 

produtos, marketing, produção e embalagem.  

Dos óleos naturais  extraídos em Moçambique se destacam : a mafurra, a marula e o 

óleo de baobab. A extracção do óleo de mafurra é uma tradição antiga, sobretudo no 

sul do país e possui um potencial substancial para a geração de rendimentos para as 

comunidades destas áreas. O apoio a esta industria requer a criação de centros de 

colecta de frutos em áreas de grande produção ( ex: Zavala, Inharrime, Jangamo e 

Morrumbene para a província de Inhambane e Manjacaze em Gaza). A marula produz 

um dos óleos mais apreciados pela industria de cosméticos no mercado internacional 

com preços de 20-30 USD/kg. O baobab produz frutos comestíveis ricos em minerais e 

vitaminas. Como produto secundário o óleo das sementes de baobab é usado pela 

industria cosmética. Os preços na região da beira indicam  USD1,5/litro de óleo de 

mafurra, USD 30/lt de óleo de marula e 19 USD/lt de óleo de baobab. Estes óleos podem 

ainda ser vendidos misturados com óleos derivados de cultivos de sésamo, coco, 

girassol e moringa ( Mendes, 2015). 
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Tabela 7 - Análise  das fortalezas, fraquezas , ameaças e oportunidades da cadeia de valor de ÓLEOS NATURAIS – 

Moçambique 

 
FORTALEZAS FRAQUEZAS 

A mafurra faz parte integral das tradições e da 

geração de renda dos moçambicanos; 

 

O canhu dá origem a um dos óleos mais 

valorizados no mercado  internacional dos 

cosméticos; 

 

O baobab  produz um fruto comestível com 

potencial no mercado doméstico; 

Produção pequena apesar de crescente. 

  

Infraestrutura e centros de colecta de frutos 

são necessários; 

 

Inventários nacionais das espécies produtoras; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Potencial para aceder a mercados 

internacionais de cosméticos; 

 

Potencial substancial para geração de 

rendimento às comunidades produtoras; 

Ganhos rápidos podem ser alcançados 

através de treinamento e capacitação nas 

técnicas de  exploração  e pós-exploração. 

Necessidade de conectar produtores e 

parceiros privados para transformação e 

garantir o mercado dos produtos; 

 

Os camponeses não estão representados nas 

associações e os grupos comerciais não 

conseguem negociar como uma única voz.  

 

Fonte: Mendes, 2015 

 

 

2.2.6 Cadeia de valor das fruteiras  
 

A Organização Mundial da Saúde, recomenda o consumo diário de 400 gramas 

/pessoa/dia de frutos e vegetais  ( equivalente a 146 kg/pessoa/ano) como forma de 

prevenir as doenças relacionadas com a nutrição e todas as formas de má-nutrição. 

Moçambique encontra-se muito abaixo do consumo recomendado estimando-se que 

90% dos agregados familiares moçambicanos consomem menos frutas e vegetais 

daquela recomendada. O consumo  total  estimado de frutas e vegetais em 

Moçambique é de 61,4 kg/pessoa/ano, no qual os vegetais representam 86% do 

consumo anual ( 52,9 kg/pessoa/ano) e as frutas 14%  ( 8,5 kg/pessoa/ano) ( Ruel et al., 

2005). 

 

 

Ruel et al. (2005) num estudo comparativo dos gastos efectuados pelas famílias  ( 

household expenditure survey) em 10 países de África subsaariana,  estima que 

apenas 22% dos agregados familiares  moçambicanos  consomem fruta comprada.  

 

Tabela 8 - Consumo de frutas e vegetais  - África subsaariana 

PAÍS 

FRUTOS E VEGETAIS   

 

VEGETAIS FRUTOS 

agregados 

que 

consomem 

quantidade 

consumida   

agregados 

que 

consomem 

quantidade 

consumida 

agregados 

que 

consomem 

quantidade 

consumida 

% 

kg/pessoa/

ano   % 

kg/pessoa/

ano % 

kg/pessoa/

ano 

Burundi 81 34,4   72 19,6 49 14,8 
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Etiopia 94 26,7   93 25,4 20 1,3 

Gana 99 73,7   96 50,1 62 23,5 

Guiné 98 68,1   95 30,6 75 37,4 

Quénia 91 114   89 88,3 46 25,8 

Malawi 96 52,8   94 41,8 46 11,1 

Moçambique 94 61,4   93 52,9 22 8,5 

Rwanda 94 62,8   91 46,2 57 14,8 

Tanzania 99 57,8   98 37,7 71 20,1 

Uganda 89 64,2   88 51,8 20 12,4 

Fonte: Ruel, et al. 2005 

 

São várias as razões para que o consumo de fruta  per capita seja baixo na África 

Austral : a) as famílias com orçamento familiar reduzido concentram os gastos no arroz 

e na farinha que providencia as necessidades energéticas de forma mais barata, 

deixando apenas um pequeno orçamento para os vegetais e frutos.  Por outro lado, as 

estatísticas oficiais de gastos não consideram a fruta e vegetais colectados. 

Assim se estima que  existe um deficit de consumo de cerca 1,3 milhões de toneladas 

de fruta /ano  em Moçambique para ir ao encontro das recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (Jamnadass et al. 2011). Os mesmos autores 

priorizaram 10 espécies (nativas e exóticas) com potencial para promoção comercial 

para a região de Africa Austral, nomeadamente: 

1. Adansonia digitata  (malambe) 

2. Ziziphus mauritiana  

3. Screlocarya birrea 

4. Tamarindus indica 

5. Uapaca kirkiana 

6. Persea americana 

7. Citrus spp 

8. Macadamia tetraphylla 

9. Mangifera indica 

10. Carica papaya 

 

A mistura de fruteiras nativas  e exóticas é aconselhada porque  reduz os riscos dos 

produtores e pode fornecer nutrientes aos consumidores durante todo o ano, e 

consequentemente deve ser promovida em todos os países de Africa subsaariana ( 

Jamnadass et al. 2011). Além disso, se considera que o mercado de fruta tende a 

crescer rapidamente nestes países se considerarmos as tendências de crescimento 

económico, demográfico e rápida urbanização. Um outro aspecto ainda que 

favorece a promoção de espécies fruteiras considera que as árvores são mais 

resilientes às mudanças climáticas do que as culturas anuais. 

 

 As fruteiras nativas possuem um importante papel na nutrição e medicina tradicional 

para as populações rurais e apresentam um potencial elevado para exploração 

económica, geração de emprego e melhoria do rendimento familiar ( Santo-antónio 

& Goulão, 2015).  A importância dos frutos silvestres na dieta das famílias depende 

sobretudo da sua disponibilidade e ocorrência natural, porque o cultivo de árvores de 

fruta silvestre não é comum nas áreas secas do país (Magaia, et al., 2013), mas é 

especialmente nas épocas de crise e fome  que os frutos silvestres  ( polpa, sementes e 

caroços ) adquirem uma importância crucial (Magaia & Skog, 2017). Os frutos são 
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especialmente apreciados pelas crianças pelo seu conteúdo de açúcar e num estudo 

realizado das polpas de 8 frutas nativas (Sclerocarya birrea, Syzygium cumini, 

Landolphia petersiana, Landolphia kirkii, Garcinia livingstonei, , Syzygium cordatum, 

Mimusops caffra e Strychnos spinosa ), na ilha da Inhaca,  indicou que para além do 

sabor agradável  possuem um alto valor nutricional equiparado ao das frutas exóticas 

( kiwi, pêssego), e que sendo devidamente exploradas possuem um grande potencial 

comercial ( Cassicai, 2012).  

 

Geralmente as comunidades não possuem ideia do valor nutricional destas frutas 

silvestres, e por exemplo, no caso da Sclerocarya birrea (canhú) e da Adansonia 

digitata ( malambe, baobá)  geralmente comem a polpa e deitam fora as sementes 

que contém a  amêndoa com maior conteúdo de proteínas e gordura  do que o 

amendoim ( Magaia, et al., 2013). 

 

 A produção de fruta é sazonal e colhida nas árvores ao redor de casa, nas 

machambas e floresta. As frutas são comercializadas geralmente nos mercados e ao 

longo das estradas em todo o país, durante a estação de amadurecimento.  Num 

estudo efectuado na  província da Zambézia foi detectada a comercialização das 

seguintes frutas: Tamarindus indica (nauepa), Anona senegalensis (mahepe) , 

Flacourtia indica ( mapifu), Strychnos spinosa ( massala)  e Parinari curatelifolia  

(mutchulo), enquanto que em Cabo Delgado se encontrou a comercialização de 

Adansonia digitata (ulapa),  Vitex doniana (Huro) e Sclerocarya birrea  (mpepho). O 

preço de 25Kg de frutos de Adansonia digitata varia de 75 a 300mt enquanto que um 

balde de  frutos de Parinari curatelifolia é vendido a 50 meticais ((Phytotrade, 2016). 

 

De acordo com  Santo-Antonio e Goulão (2015), os dados de exportação de frutas 

nativas são escassos, existindo apenas registos para 2 fruteiras nativas: Mafurra ( trichilia 

emética)  e maçaniqueira (Ziziphus mauritania), sendo a mafurra proveniente 

predominantemente da província de Inhambane  ( >50%) e a massanica da Provincia 

de Tete. 

 

As bebidas alcoólicas produzidas com base nas frutas  agregam valor e são também 

muito apreciadas pela população local.   O licor  de  Vangueria infausta ( nphilwa)  é 

uma importante fonte de vitamina C e minerais ( potássio, fósforo, sódio, ferro, zinco, 

cálcio e magnésio).  A mesma tendência foi encontrada no licor de Strychnos spinosa 

( massala )  ( Mustafa, 2012;  Guambe, 2012).   

 

Dado o apreço pelas árvores fruteiras nativas estas são geralmente poupadas para o 

fabrico de carvão de acordo com a regras costumeiras das áreas rurais sendo 

proibido o fabrico de carvão com estas espécies por norma local e por lei florestal ( 

Chipanga, 2005; Filipe, 2004; Pechisso,1998).  

 

 

Analisando as espécies fruteiras e o seu potencial de processamento e 

comercialização, em geral o mercado das mesmas é localizado devido às 

dificuldades de atingir mercados distantes e ao pouco conhecimento  destes produtos 

pelos consumidores. A farinha de malambe ( baobab), as folhas de moringa e os 

cogumelos  constituem uma excepção pois possuem uma procura significante no 

mercado local, nacional e internacional ( Phyotrade, 2016) 
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Estes são apenas alguns exemplos que ilustram a importância das espécies fruteiras 

para a dieta, e como medicinais, e o potencial para agregação de valor e 

industrialização contribuindo para a renda a nível local.  Mas os constrangimentos são 

elevados neste sub-sector e o levantamento das fraquezas e fortalezas  indicou os 

seguintes aspectos: 

 

Tabela 9 - Análise  das fortalezas, fraquezas , ameaças e oportunidades das árvores fruteiras nativas de 
Moçambique 

 
FORTALEZAS FRAQUEZAS 

Grande diversidade de espécies fruteiras nativas 
existentes no país. 
 
Condições edáfo-climáticas e ecológicas 
adequadas à elevada produção e qualidade 
Estudos realizados indicam que as fruteiras nativas 
apresentam elevado potencial para usos múltiplos 
( alimentação, medicina, indústria de cosméticos, 
materiais de construção, madeira, extração de 
óleos essenciais, entre outros). 
 
Muitas fruteiras nativas são protegidas por crenças 
e mitos tradicionais; 
 
O potencial de muitas das fruteiras é reconhecido 
pela população e o consumo de algumas espécies 
está enraizado nas dietas de algumas 
comunidades; 
 
Existência de institutos públicos de formação em 
fruticultura e de associações de fruticultores; 

 

Poucos estudos sobre as diferentes aplicações das 
fruteiras. 
 
Insuficiente capacidade técnica das instituições 
nacionais de investigação e processamento e falta 
de técnicos capacitados. 
 
Reduzida capacidade financeira para investimento 
dos pequenos fruticultores, tendo em conta o 
elevado custo de implementação e tempo de 
entrada em produção. 
 
Pouca valorização das fruteiras nativas ao nível das 
comunidades urbanas e nas políticas sócio-
económicas do país 
 
Pouco conhecimento sobre as fruteiras nativas de 
Moçambique, documentado e publicado. 
rede de transporte ineficaz, resultando em 
deterioração de muitos frutos e matéria prima  
facilmente perecível; 
 
Cadeias de valor pouco desenvolvidas. 
Técnicas de agro-processamento das comunidades 
locais pouco desenvolvidas. 
 
Ausência de leis públicas nacionais  que regulam a 
movimentação além fronteiras de fruteiras nativas 
ou produtos derivados destas 
ausência de registos sobre a comercialização de 
fruteiras nativas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
Grande mercado nacional e internacional para 
fruteiras nativas. 
 
Grande mercado para comercialização de fruteiras 
nativas sem necessidade de gastos em marketing; 
 
Boas oportunidades em investir em unidades de 

Desconhecimento por parte dos governantes 
Dependência do estrangeiro para material de 
propagação que poderá ser inadequado para as 
condições do país. 
 
Competição com países vizinhos que detêm as 
mesmas fruteiras. 
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processamento pois há poucas unidades de 
processamento de fruteiras nativas 
 
Existência de instituições ( FDA e FNI) que 
financiam projectos na área de fruteiras nativas; 
 
Perspectivas de aumento de consumo 
Possibilidade de diferenciação e valorização por 
origem; 
 
Grande interesse por parte dos investigadores em 
estudos e pesquisa em fruteiras nativas; 
Fronteira com países que detêm o conhecimento e 
apresentam avanços em estudos sobre fruteiras ( 
possibilidade de cooperação); 
 
Potencial para estabelecer parcerias com parceiros 
internacionais e experiencia na pesquisa e cadeias 
de valor das fruteiras; 
 
Disponibilidade de recursos: terra arável, água e 
insumos para produção de fruteiras; 

 
Procura e abate excessivo destas espécies por 
multinacionais farmacêuticas. 
 
Grande interesse de fruteiras nativas nacionais por 
entidades internacionais. 
 
Ausência de industria de processamento em caso 
de excessos e picos de produção 
Falta de implementação de normas e leis nacionais 
para a exploração de fruteiras nativas que possa 
garantir maior protecção. 
 
Manipulação de mercados e preços por parte dos 
actores envolvidos na produção de fruteiras 
nativas. 
 
Fronteiras vulneráveis; 

 

 Fonte: Santo-antónio & Goulão, 2015. 

Sob o ponto de vista das cadeias de valor e da exploração comercial  aspectos chaves 

devem ser considerados: técnicas de colheita e armazenamento  para obter produtos 

de melhor qualidade , o fortalecimento das associações de produtores para que 

possam negociar directamente com os comerciantes e a necessidade de introdução 

de comunicação e ligação com o mercado bem como de acesso a créditos. 

 

2.2.7 Cadeia de valor do Bambu 
 
O bambu, pertencente à família das gramíneas,  tem 90 géneros e mais de 1642 

espécies  conhecidas no mundo,  estimando-se que existam 37 milhões de hectares de 

bambu distribuídos na Ásia, Pacífico, Caribe e África. Considerada uma planta de 

múltiplos usos, as suas folhas podem ser usadas para forragem e composto, sumos, 

medicamentos e pigmentos, os ramos para vassouras e têxteis,  o caule  para estacas, 

andaimes, tapetes, cortinas, mobílias, laminados e artesanato, a base do caule para 

carvão vegetal e os rebentos para alimentação.  

 

Apesar de ser pouco industrializada em Moçambique, a nível internacional a 

tecnologia de transformação, propagação é relativamente conhecida e 

desenvolvida, sendo a China o país com a mais desenvolvida indústria de bambu no 

mundo. 

 

O bamboo é considerado um produto florestal não madeireiro  e ocorre  naturalmente 

em Moçambique em  manchas de povoamentos puros ou quase puros. Existe pouca 

informação sobre os povoamentos de bamboo e a sua ocorrência não é mencionada 

nos inventários nacionais. O conhecimento sobre o bamboo no país é limitado  ( 
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distribuição, mapeamento, variedades, características, exigências silviculturais, 

maneio, exploração sustentada, regeneração, propagação, transformação e 

mercado de bambu)  e consequentemente o bambu é  um produto pouco 

aproveitado  à  excepção do artesanato, utensílios domésticos  e utilização local, 

competindo com as demais espécies nativas ( mecrusse,  mopane)  e exóticas ( 

eucaliptos) para estacas e manufactura de utensílios domésticos.  

 

A comercialização do bambu, tal como os demais produtos florestais é sujeita ao 

licenciamento florestal e consequentemente existem algumas estatísticas deste 

licenciamento, que estranhamente indicam uma redução da comercialização nos 

últimos anos, contrariando as tendências globais. Não se tendo conhecimento prévio 

dos povoamentos de bambu, as causas da redução não podem ser facilmente 

determinadas. 

 

 
Em Mocumbezi, os rendimentos da comercialização do bambu à beira estrada, 

ultrapassam os obtidos com a comercialização do carvão (FAO, 2005a), 

demonstrando que o bambu possui um potencial importante no rendimento das 

famílias e que o desenvolvimento da cadeia de valor deste produto deve ser 

promovido e estudado. 

 

O comércio global de bambu e rattan ( vime)  em 2014  foi estimado em 1,8 bilhões de 

USD. O principal exportador no mundo é a China ( 1,1 bilhões USD). Em Africa, a 

Namibia e a Nigéria (  com 11 milhões usd respectivamente) tornaram-se os maiores 

exportadores de bamboo e vime do continente. A União Europeia consiste na 

principal importadora dos produtos de bambu e vime, seguido dos Estados Unidos e 

Japão ( INBAR, 2016). 

Ano mst	bambu

2000 10.693

2001 11.554

2002 13.727

2003 17.237

2004 10.717
2005 9.686	

2006 8.672

2007 12.352

2008 7.246

2009 4.501

2010 3.637

2011 3.717

2012 8.066
2013 5.685

2014 4.227

2015 10.703

2016 4.861

2017 4.367

Fonte:	relatórios	anuais	_DINAF	
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O bambu, considerada a planta com crescimento mais rápido, para além dos usos 

múltiplos possui a capacidade de absorver cerca de 1,7 toneladas de carbono no 

período de 7 anos, apresenta também potencial para a restauração de áreas 

degradadas e captura de carbono.  O Quénia consiste no maior exportador de 

carvão de bambu com cerca de 140.000 hectares.  Sem dúvida, a cadeia de valor do 

bambu consiste num potencial ainda por desenvolver em Moçambique, cujo 

estabelecimento de plantações comerciais enfrenta desafios e problemas similares às 

plantações florestais de espécies exóticas ( pinheiros e eucalyptus).  

 

Moçambique é país membro da Rede Internacional de Bambu e Rattan - IMBAR, e 

deve integrar as acções de cooperação sul-sul da Rede, para impulsionar os estudos e 

conhecimento deste produto florestal necessários para promover o seu 

desenvolvimento. 

 

2.3 Cadeias de valor dos PFNM e governação: regulando  a informalidade 

Considerando que os PFNM são geralmente utilizados pelas comunidades de acordo a 

normas localmente estabelecidas e com base em conhecimento tradicional, a 

governança dos mesmos pode ser definida como as normas informais e formais, regras, 

processos e práticas sociais que definem como os indivíduos ou organizações agem e 

se inter-relacionam, estabelecem papéis e orientações  aos diferentes actores ( Ingram, 

2017,  citando IDGEC 1999, Ostrom 1990 ). A governança das cadeias de valor, se refere 

às relações entre as pessoas e o seu controle da cadeia e mostra como os homens e 

mulheres têm acesso à terra, recursos florestais e mercados ( Ingram,2017). 

Vários actores estão envolvidos nas diferentes etapas das cadeias de valor dos PFNM: 

produtores, comerciantes, transportadores, industriais, exportadores e consumidores. 

Estas cadeias de valor operam num contexto de aumento de taxas urbanização, 

pobreza, ambiente de negócio difícil , burocracia e corrupção ( Tieguhong et al. 2015) .  

Da análise das cadeias de valor dos PFNM em alguns países africanos ( Ingram, 2017)    

conclui-se que todas as cadeias de valor possuem arranjos de governança múltiplos e 

de várias intensidades, tendo-se agrupado  6 formas de arranjos de governança: (1) 

accões  baseadas no mercado. As acções que controlam a oferta e procura são 

chamadas de governança baseada no mercado, no qual  os arranjos e requisitos  ( 

actividades, preços, tipos, qualidade e épocas )  constituem mecanismos para 

favorecer o control e poder  por um grupo de actores, enquanto limitam ou excluem o 

acesso ao mercado de outros actores.  Este tipo de arranjo é aplicado pelas 

associações de produtores, cooperativas e recentemente  no mercado de exportação 

da madeira através dos certificados de exportação.  (2) regras induzidas pelos 

projectos, referem-se a actividades para atingir um objectivo do projecto, geralmente 

orientadas a um produto específico, com intervenções de curto-prazo,  enquadradas 

num tempo  determinado, muitas das vezes financiadas por  doações, créditos de 

organismos internacionais e implementadas por OSC’s , ou departamentos do Governo. 

São exemplos destas regras aquelas incorporadas  e discutidas durante o processo de 

elaboração participativa dos planos de maneio em áreas comunitárias, geralmente 

respeitante a queimadas, anelamento das árvores para extracção de casca. (3) regras 
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e regulação costumeira, referem-se às regras tradicionais de uso e acesso às florestas e 

seus produtos através de um complexo sistema de poder de clãs, famílias e indivíduos 

residentes e nativos da zona, e arranjos de empréstimos, heranças e alianças familiares. 

Geralmente a extracção de PFNM ( palhas, frutos, bambus) não pode ocorrer sem a 

permissão da autoridade tradicional ou do chefe da família que controla determinada 

porção de terra. São  também as regras costumeiras que determinam os rituais de 

extração, épocas do ano, horas do dia  ( plantas medicinais), quantidades, etc. (4) 

regulação legal, refere-se ao estabelecido no quadro legal nacional. Geralmente as 

cadeias de valor com volumes elevados de comércio e valores, sobretudo quando 

exportados, são objecto de regulação específica. No caso de Moçambique a madeira 

domina o quadro legal e os chamados produtos secundários ( estacas, caniço) quando 

comercializados estão sujeitos a licenciamento e pagamento de taxas.  Dados sobre o 

consumo destes produtos e seus mercados são apenas estimações grosseiras e a 

maioria do seu comércio é informal e não registado/licenciado à semelhança do 

comércio de combustíveis lenhosos, sendo o transporte dos PFNM  utilizado como 

principal mecanismo de fiscalização e monitoria das normas legais. (5)  standard 

internacionais, refere-se a normas internacionais incorporadas  voluntariamente  nas leis 

nacionais, criando assim novas regras e a actores nas cadeias de valor. Exemplos como 

o protocolo de Nagoya incorporado no regulamento sobre o Acesso e Partilha de 

Benefícios provenientes dos Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado, 

bem como a lista vermelha de espécies em perigo de extinção  da UICN que catalizam 

accões  de conservação de espécies incluídas na lista,  dentro quadro legal e 

regulamentar.  (6) corrupção, refere-se ao exercício do poder para ganhos privados, 

encontra-se presente nos subornos relacionados com as licenças,  transporte, 

comercialização nos mercados, etc. 

Em Moçambique a escassez de informação sobre os PFNM, a informalidade do 

negócio, e a escassa representação dos produtores e comerciantes de PFNM na 

formulação de políticas, faz com que o quadro regulatório seja disperso, incompleto e 

nem sempre crie um ambiente favorável ao desenvolvimento das cadeias de valor  

(por exemplo as plantas medicinais) tendo os intervenientes optado por um “mix” de 

arranjos de governança que melhor se adapta ao seu caso específico, tal como 

acontece também noutros países Africanos ( Ingram, 2017). 

 

2.4 Fortaleza, oportunidades, fraquezas e ameaças 
Importa referir, que apesar do potencial dos PFNM,  algumas tentativas de 

comercialização destes  produtos não conseguem produzir os benefícios esperados, 

pois são inúmeros os problemas, fraquezas e impedimentos que surgem na 

rentabilização destes produtos. Estes insucessos  podem ser derivados do conhecimento 

limitado, da complexidade dos aspectos económicos, sociais, culturais e mercado que 

rodeiam a exploração e comercialização  dos PFNM (Shackleton et al., 2011). Os 

participantes ao Workshop para formulação da visão 2035 e Programa Nacional de 

Florestas identificaram as principais fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças ao 

desenvolvimento das cadeias de valor dos PFNM em Moçambique que foi depois 

analisado, discutido e sintetizado pelos participantes no workshop de auscultação em 

Pemba na tabela 10. 

 



45 
Agenda 2035 e PNF  

 Produtos Florestais Não Madeireiros – DRAFT 1.3  setembro 2018  Compilado Carla Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  10 – Análise FOFA dos produtos florestais não madeireiros 
Fortalezas Fraquezas 

• Existem recursos 
• Existe mãos-de-obra: a 

comunidade  
• Contribui para a economia 

do país: criar emprego para 
as comunidades e melhorar 
a qualidade de vida destas, 
começando por adicionar 
valor ao que a comunidade 
já faz.  

• Faz  parte do mercado do 
comércio justo (Fair Trade) 

• Conhecimento tradicional  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existe uma lacuna no mercado nacional 
(i.e.: o mel é importado).  

• O mercado nacional não exige muitas 
certificações de qualidade.  

•  Falta de estudos científicos sobre os 
recursos, mapear estes e estudar as cadeias 
de valor e produção.  

• Não identificar as florestas sagradas e as 
normas de uso aceitáveis; 

• O Mercado alvo tem fraco conhecimento 
dos produtos que estão à venda; 

• Não há infraestruturas e equipamentos 
para extração, processamento, e 
embalagem dos produtos; 

• Falta de uma estratégia nacional e 
legislação que suporte o sector dos PFNM, 
bem como aprovação da lei de medicina 
tradicional; 

• Falta de fiscalização; 

• Falta de capacitação para competir no 
mercado; 

• Cadastro nacional dos recursos é fraco e 
não existe um banco genético que possa 
garantir a conservação das plantas de 
interesse (protocolo de Nagóia); 

• Não são produzidos produtos em 
quantidade nem de qualidade; 

 
Oportunidades Ameaças 

 
 
 
 
• Existem recursos procurados no 

mercado internacional e outros que 
podem ser de interesse se haver 
sensibilização (pode-se criar o 

 
 
 
• Competição com outros países que tem os mesmos 

recursos ; 
• contrabando e comércio ilegal transfronteiro; 
• Problema de sustentabilidade das florestas- 

conservação ; 

Uso sustentável dos 
PFNM e 

desenvolvimento das 
cadeias de valor 
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mercado). 

• Existência de conhecimento sobre os 
produtos ( processamento/ 

     transformação/redes comerciais) a       
nível internacional 

• Adulteração de produtos; 
• Interesses diferentes, especialmente com os 

líderes comunitários, podem causar conflitos: os 
líderes comunitários podem decidir outros fins 
para os produtos com potencial de ser 
comercializados no mercado nacional e 
internacional ; 

 
 
 
Fonte:  Adaptado pelos participantes do seminário de auscultação em Pemba ( Setembro 2018) 



47 
Agenda 2035 e PNF  

 Produtos Florestais Não Madeireiros – DRAFT 1.3  setembro 2018  Compilado Carla Pereira 

 

PARTE 3 – VISÃO 2035 

 

3.1 Visão  e valores 
 
Pretende-se desenvolver cadeias de valor com baixas emissões de carbono,  

orientadas ao mercado nacional e internacional e baseadas na utilização sustentavel 

dos Produtos Florestais Não Madeireiros, previligiando a participação das mulheres e 

valorizando o conhecimento tradicional, como forma de aumentar o rendimento das 

famílias e bem estar nas comunidades. 

 
 
 

VISÃO 2035 

 

DESENVOLVER AS CADEIAS DE VALOR DOS PFNM:  

POR UMA GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS 

FLORESTAIS E ABASTECIMENTO DO MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
  

Valores:  

• Sustentabilidade da extracção e uso dos PFNM. 

• Orientação ao Mercado; 

• Redução de emissões em todas etapas das cadeias; 

• Valorização do conhecimento tradicional e partilha de benefícios; 

• Incentivar a participação de grupos vulneráveis; 

• Garantir o acesso e uso de PFNM para auto-consumo das comunidades. 

 

 

3.2 Teoria da mudança e estratégias de intervenção 
 
A ausência de uma estratégia nacional de desenvolvimento de Produtos florestais não 

madeireiros para apoio aos produtores e intervenientes nas diversas cadeias,  dificulta 

o desenvolvimento adequado destes produtos , contrariando as tendências mundiais 

de aumento  da sua comercialização e de uma visão holística da floresta. A 

desvalorização deste  produtos reflecte-se na ausência de uma estratégia de 

desenvolvimento e na falta de conhecimento sobre os mesmos. É com base nesta 

constatação que a política florestal e estratégia de implementação incorporou no 

pilar da participação comunitária a estratégia de desenvolvimento dos PFNM, que 

compreende 3 caminhos de mudança: 

 

1. Valorização dos PFNM ( conhecimento, importância, contabilização e contribuição 

à economia nacional ) e sua incorporação na Agenda de  desenvolvimento do país. 

 

Pretende-se com este programa passar do desconhecimento e juízo dos produtos 

florestais não madeireiros como produtos secundários e de menor valor na floresta 
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para um reconhecimento da importância dos mesmos e valorização da sua 

contribuição à economia do país. 

 

 

2.  Promoção do uso sustentável dos produtos florestais não madeireiros e a sua 

integração nos inventários e planos de maneio das áreas florestais. 

Pretende-se com este programa um maneio integral da floresta e dos seus múltiplos 

produtos e benefícios. 

 

3. Desenvolvimento das cadeias de valor dos PFNM, com baixos desperdícios e 

aproveitamento integral dos produtos, reduzidas emissões  e envolvimento das 

mulheres na extração, processamento, comercialização e gestão do negócio e da 

floresta.  
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PARTE 4 – PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS –  PRODUTOS FLORESTAIS NÃO 
MADEIREIROS 

4.1 Objectivo de desenvolvimento, áreas de  intervenções estratégicas e resultados do 
Programa Nacional de Floresta 
 

 

 Tabela 11 – Objectivos , programa e resultados  - PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS 

 

OBJECTIVO DO 

P.N.FLORESTAS 

 
Promover a valorização dos PFNM e desenvolvimento da 

cadeia de valores e economia verde dos PFNM (baixa 

emissão de carbono, eficiência e sustentabilidade no uso 

dos recursos e busca pela inclusão social) 

 

 
 
 
 
 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

I. VALORIZAÇÃO DOS PFNM E INCORPORAÇÃO NA 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL; 

 

II. PROMOÇAO DO USO SUSTENTÁVEL DOS PFNM. 

 

 

III. FAVORECENDO  O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS 

DE VALOR  DOS PFNM  COM BAIXAS EMISSÕES DE CO2   E 

ENVOLVIMENTO DE GRUPOS VULNERÁVEIS E 

DESFAVORECIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DAS 

INTERVENÇÕES 

1. Valorizada a contribuição dos PFNM para a 

economia nacional e  estabelecido um quadro legal 

conducente ao desenvolvimento de cadeias de 

valor de PFNM. 

 

2. . Exploração sustentável dos recursos florestais não 

madeireiros. 

3. Desenvolvidas   parcerias nas cadeias de valor dos 

PFNM   e capacitadas as comunidades para gestão 

das Cadeias de Valor com especial atenção para o 

envolvimento e capacitação dos grupos vulneráveis 

e desfavorecidos.. 
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4.2 Objectivos estratégicos, resultados esperados e indicadores. 
 
A área de Produtos florestais não madeireiros possui 3 intervenções estratégicas apoiadas por 6 objectivos estratégicos 

cujos resultados esperados estão reflectidos na tabela 9. 

Tabela 12 – Resultados e indicadores  do Programa Nacional de Florestas – Produtos Florestais Não Madeireiros 

 
 

ÁREAS DE INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS – PNF/ PFNM 

 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS                               

PFNM - PROGRAMA NACIONAL DE 

FLORESTAS     

RESULTADOS ESPERADOS 

DAS INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

INDICADORES CHAVES DAS INTERVENÇÕES 

I. PARA VALORIZAÇÃO DOS 

PFNM E INCORPORAÇÃO NA 

AGENDA DE 

DESENVOLVIMENTO 

NACIONAL 

Obj # 1 - Criação de um quadro legal 

conducente à valorização e uso 

sustentável  dos PFNM. 

Quadro legal 

conducente ao 

desenvolvimento de 

PFNM 

•PFNM presentes nas políticas e legislação 

aplicável. 

OBj#2 -Valorização económica dos 

PFNM. 

• Participação activa dos actores dos 

PFNM nos fóruns de decisão na área 

florestal 

•Valorização económica dos PFNM  

•Identificados os principais PFNM e 

mercados 

Obj#3 - Promover o conhecimento 

dos PFNM. 

•Inventários dos principais PFNM e 

cadastro 

•Ordenamento territorial inclui os PFNM 

•Nr. Spp. vulneráveis pela comercialização 

/uso de PFNM 
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II. PARA PROMOÇÃO DO USO 

SUSTENTÁVEL DOS PFNM 

 Obj #4 - Promover o uso sustentável 

dos PFNM e cadeias de valor com 

baixas emissões de carbono. 

Práticas extrativas 

melhoradas e efectuado 

o maneio de 

povoamentos 

considerando os PFNM. 

• identificadas  e reduzidas as práticas 

extrativas nefastas aos ecossistemas 

florestais e plantas alvo  

• Manual de tratamentos silviculturais e 

regras de maneio para as principais 

cadeias de valor de PFNM disponíveis 

•Manual de inventário de Recursos 

florestais não madeireiros 

III. PARA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DAS 

CADEIAS DE VALOR  DOS 

PFNM  COM BAIXAS EMISSÕES 

DE CO2 E ENVOLVIMENTO 

DOS GRUPOS VULNERÁVEIS E 

DESFAVORECIDOS 

OBJ #5 - Reforçar a participação das 

comunidades nas cadeias de valor 

dos PFNM. 

 Nr de Grupos de 

interesse e volume de 

negócios com base em 

PFNM. 

• Nr. de associações de 

produtores/produtos;                           • 

Participação das associações em eventos; 

OBJ # 6 -  Criar um ambiente 

favorável à criação de negócios com 

base no uso sustentável dos PFNM. 

  

Cadeias de valor de 

PFNM melhoram o 

rendimento das famílias, 

sobretudo das mulheres. 

• Identificados os aspectos principais 

possíveis de melhoria nas cadeias de valor 

existentes 

Processamento local ( 

pelo menos o primário)  

e estabelecidas 

parcerias comunidades-

privados. 

•Redução de barreiras no desenvolv. de 

negócios dos PFNM 
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4.3 Actividades  
 

Tabela 13 – Objectivos estratégicos e actividades 

 
 

PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS – PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS  

 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  ACTIVIDADES 

 Obj # 1 - Criação de um quadro legal 

conducente à valorização e uso sustentável  

dos PFNM 

1.1  revisão do quadro legal  relativo ao 

PFNM e orientação do mesmo ao uso 

sustentável dos recurso. 

OBj#2 -Valorização económica dos PFNM 
2.1 - Valorização dos PFNM. 

  

Obj#3 - Promover o conhecimento dos PFNM 

 3.1 - Inventariação, cadastro e 

ordenamento territorial considerando os 

principais PFNM. 

 3.2  Estudos e pesquisa aplicada às 

cadeias de valor dos PFNM  e  promoção 

de troca de experiências. 

 Obj #4 - Promover o uso sustentável dos 

PFNM e cadeias de valor com baixas 

emissões de carbono 

 4.1 - Promover boas práticas de colheita 

e maneio florestal  para  PFNM. 

 4.2 - Fomentar a inventariação,  

extracção sustentável, aplicação de 

tratamentos silviculturais dos PFNM e 

certificação. 

OBJ #5 - Reforçar a participação das 

comunidades nas cadeias de valor dos PFNM   

5.1- Criação e fortalecimento das 

associações de produtores de produtos 

florestais madeireiros e não madeireiros . 

5.2-Monitoriar, acompanhar e capacitar 

as associações 

OBJ # 6 -  Criar um ambiente favorável à 

criação de negócios com base no uso 

sustentável dos PFNM 

6.1 -Melhorar e apoiar as cadeias de valor 

existentes dos PFNM e identificar novas 

oportunidades de negócios. 

6.2 – identificar novas oportunidades de 

negocio com base em PFNM 

6.3 -Promover o processamento a nível 

local,  

6.4 - Incentivar a partilha de benefícios e 

o estabelecimento de parcerias privado -

comunidade 
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O Anexo 1  descreve cada uma das actividades prescritas para alcançar os 

objectivos estratégicos.  
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4.4 Objectivos de Desenvolvimentos sustentável e PFNM – Programa Nacional de 
Florestas 

 
O Programa Nacional de Florestas através do seu tema de PFNM, cuja natureza das 

actividades estão relacionadas com as actividades de subsistência e segurança 

alimentar das famílias rurais bem como de promoção de pequenos negócios de 

produtos silvestres,  de extracção sustentável,  contribuiem directamente para 

alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável  número 2, 3 e 15 e apoia 

também o alcance dos objectivos numero 1, 5,8,12,13 e 17. 

 

Nr
. Objectivo Global de Desenvolvimento sustentável 

PRODUTOS FLORESTAIS 
NAO MADEIREIROS 

1 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

Lugares    

2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável    

3 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades    

4 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos    

5 
Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

raparigas    

6 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos    

7 
Assegurar o acesso a energia, confiável, sustentável, moderno a 

preço acessível para todos    

8 

Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todos    

9 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação    

10 Reduzir a desigualdade dentro e entre os países   

11 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis    

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis    

13 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos    

14 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável    

15 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 

da biodiversidade    

16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis    

17 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável    
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